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 5-5 ةيآآلا «اوعنتا نيذلا ًاريت ذإ» لاعتدلوق

 ةدئاف هيف سيلف ةمالس عم

 : لئاسم هيفف ( مهيلع تارسح مه امعأ هللا مهيري كلذك )) هلوق امأ

 6 ص ند ضب درك : لوألا نابجو (مهرب كلذك ) هلوق ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 مهلامعأ هللا مه.ريباذعلا مارا: قاتلا . دج لكى ءاجإلا عاطقنال كلذو ؛ تارس> ميلامعأ هللا

 كالهلاب اونقيأ مهنآل «تارسح

 نع اهوءيض مل نورسحتي تاعاطلا : لوألا : لاوقأ لامعألاب دارملا ىف (ةيناثلا ةلأسملا 9

 باوث: ثلاثلا . اهولمع منورسحتي ديز نباو عيبرلا نع ةثيبخلا مهلامعأو ئطاعملا قاتلا يحدملا

 مهئاس ور ىلإ اهب اوبرقت ىتلا مهلابعأ : عيارلا . مصآلا نع رفكلاب هوطبحأف اهم اوتأ ىتنا مهتاعاط

 مثرفك وهو كا اف اوعبتا قل لامعاللا دارالا نأ رهاظلاو 34 مثرمال دايقنالاو ) مههيظعت نم

 منكم ناكو ءاهلع ءازجلاب اونقيأو « مهتفيحص ىف اهوار تأ: ةرشح كاك ن1 مهيصاعمو

 ىنعمب زاجم ىناثلا ىفو ؛ اهوامع مهمل ةيقيقح ةفاضالا هجولا اذه ىفو : تاعاطلا ىلإ لودعلاو ابك رت

 4 اوموش مف مهمزل

 هك ليعافم ثلاث تاروسح ا 4< ةاغلا ةلأسملا)

 وهو «باودلا نمريسحلاك مدانلا قبب ل ةمادنلا ةدس هر 5 جاجزلا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 اركض / هتاف ل ىلع هكمدن 52مل اذإ 1 ةرسح رس نالف رسدح لاقي 2 هيف ةعف:هال ىذلا

 : ةمادنلا لاخ نع اشكتا ةرصللاو ففك ىأ هععارذ نع يح لاق فينك 7

 نوربكتسي ال هدنعنمو)ىلاعت لاق ءرفسلا لوطةبجوأ امعلاجلا فاشكناهنال ءاحاإلا 000

 ما رسحنت ريطلاو . نا نع فشكت اهنالل ةركشللا ةردحاو (نورستسا او هتدابع نع

 شيرلا باهذ ا" كدكلا

 ةريبكلا باحصأ نأ لع باحصأالا هب جتحا دف (رانلا نم نيجراخم مه امو إل ىلاعت هلوق امأ

 لع جورخلا مدعل مل صيصخت (م 5 و) هل وذ نأ أولاقف راثلا نم دوجرخ ةليقلا لهأ نم

 ةارألا ع 030 ةنآلا هذهو مم اصوصخم جورخلا مدع 0 نأ بج وق 5 رصحلا ليبس

 راجفلاب كارألا نأ لاو (نييثاغب أمنع ُ 6 نيدلا مو امنولصي م ىفل راجفلا ناو) هلوقب

 هيلع ةيآلا هذه ةلالدإ رافكلا انبه

 ها ا 0

 «ابيط الالح  ضرالا ىف امم اولك سانلا اهمأ اي» ىلاعت هلوق



 ةيآلا «اوعبتا نيذلا ربت ذإ» ىلاعت ةلوق "ا

 : لوالا «لاوقأ ةعبس بابسالا ريسفت ىف اوركذو (أربت) لع ففطع هنأ «ىلوالا ةلأسملا))
 ىتا ماحرالا :ىناثلاو . عيبرلاو ةداتقو دهاجم نع . اهيلع نواصاوتي اوناك ىتلا تالصاوملا اهنأ

 نبا نع, امنومزاي اوناك ىتلا لامعالا : ثلاثلاو ؛ جيو نباو سابع نبا نع ء اهب نوفطاعتي اوناك

 ؛سمائلباو .سابعنبانع ءاهيلع نوداوتي مهني تناكىتلا فلل او.دوهنعلا: عبارلاو . ىدسلاو ديز

 تناك ىتلا لزانملا : سداسلا . مصألا نع مبعاطقنا اهب ناكو « رفكسلا نم هب نولصاوتي !وناكام

 لوخدربظالاو« مهنع تعطقت ةاجالابابسأ : عياسلا: سنأ نب عبيرلاو كاحضلا نع ايندلا ىف مل

 ءهبر قاعتي نأ نكمي ببس لك مهنع لازو لاق هناكف « لكلا معيف « قنلاك كلذ نآل ؛ هيف لكلا

 ؛دهعو , دقعو.« فلحو ؛ بسنو « ببسو . ةلزنمنم ؛ اهفالتخا ىلع بابسالاب نوءعفتني ال مهنأو

 رجزلا ىف ميظعلا ديكوتلا هيف لصحل , والا نواب ركب اذ ةءاهعشكلذو

 ىأ (اريبخ هب لأساف) ىلاعت هلوقك «نعد»ىنعم (بابسالا مهب) هلوقف ءابلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 : ةدبع نب ةمقلع لاق . هنع

 هيلع اللا ا رذإو 22 تان لانا نول أنت ناف

 ءاعنلا وح أ

 دعصيبو لذني ىتح ابيسلبحلا ىعديالو : اولاق . لبحلا ةغللا ىف ببسسلا لصأ (ةثلاثلا هلأسملا)

 ةجاح وأ عضوم ىلإ هب تلصو ءىث لكل ليق مث (ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف) ىلاعت هلوق هنمو ءهب

 هكواسب كن ال ببس : قيرطال ليقو « ةدومو 2

 نال اهباوبأ : تاومسلا بابسأو « اقيرط ىأ (ايبس عبتاف) ىلاعت لاق « هديرت ىذلا عضوملا لصت

 بابسأ بابسالا غلبأ ىلعل) نوعرف نع اربخم ىلاعت لاق ؛ اهو دب نوكي ءانسا ىلإ لوصولا

 ريهز لاق (تاومسلا

 سب ءامسلا بابسأ مار ولو هلانت ايانملا بابسأ باه نمو

 7 ان كيني كور قيال نعل امج نسب : اهدنرت

 نوضايوب اهب نسال انس نيضت موقلا يبا ةذولاو

 مهنم نمت كلذف (انم اوربت اك مهنم أنقل" ال نأ ول وما نذلا لاقو إل ىلاعت هلوق امأ

 مهنم نؤربتي ىتح مهملإ رايتخالا نوكيف « فيلكتلا لاح ىلإو ايندلا ىلإ ةعجرلا نم !اركش نأ

 باذعلا براقيام ايندلا ىف مهل اونم مهنأ مالكلا موهفمو « ةءايقلا موي مهنم اوربت اك« ايندلا ىف

 ةرك انل نأولف : هريدقتو« ةمايقلا موي مب اواعف ك٠ مهنورصني الو مهنوصلختالو ؛ مهنم نؤريتيف

 مهعم أربتلا 0 نأ منال 4 هداه ةلالاو 5 اوربت 7-2 بطخلا أده لدم مهمخد دقو 5 مهم ًأردتنف



 فرخ ةيآلا «اوعبتا نيذلا أربت ذإ» ىلاعت هلوق

 ؛ ممتاجب تانتبأا دك وأ كم مبنأ اودقتعاو ٠ مهتدابع ىف مهرعع اوتفأ نيذلا نأ نيف (اوعبتا

 مكضعب نعليو ضعبب كضعب رفكي) ىلاعت هلوق هريظنو « مهلا مهجايتحا دنع مهنم نورتي مهناف

 تنعل ةمأ تلخد اهلك ) لاقو (نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموب ءالخألا) ًاضيأ لاقو (ًاضعب

 : لئاسم انبهو (لبق نم قومتكر شأ امب ترفك ىنإ) لاق هنأ سيلبإ نع ىكحو (ابمتخأ
 . ( باذعلا نوري ذإ ) نم لدب هنأ : لوآلا : نالوق (أربت ذا) هلوق ىف (لوألا ةلأسملاإ)

 : ىعي أرب د! , باذعلا ديدش وه: لاق هناك« ديدش ىعم «ذاؤ ىف تارعالا لماع نأ : قاثلا

 . ٌؤربتلا تقو ىف

 ىلاعت نيبف « مويلا كلذ ىف عابتالا نم نؤربتي نيعوبتملا نأ ةيآلا ىنعم (ةيناثلا ةلأسملا))

 تعطقتو ) هلوق نال ؛ هوأر ىذلا باذعلا نم مهصيلخت نع مهزْي وهو « مهنم نؤربتي هلجألاه

 لك نهسيآلاو . اببس مبعابتأو مبسفنأ صيلخت ىلإ اودجب مل مهنأ هانعم ىف لخدي (بابس الا مهب

 . بابسأالا هب تعطقت هنأب فصوب . ءالبلا نم هئايلوأبو . هب لزن ام صالخلا هب وجري هجو

 ىكرشم نم ءاسؤرلاو ةداسلا مهنأ : اهدحأ : هوجو ىلع نيعوبتملا ءالؤمب دارها ىف اوفلتخاو

 رافكلل نيعوبتم اوراص نيذلا نجلا نيظايش مهنأ : اهناثو . ءاطعو عييرلاو ةداتق نع . سنالا

 اوناك نيذلا ناثواالا ؛ ابغيارو . سفالاو نجلا نيطايش مهنأ: اهثلاثو . ىدساا نع ةسوسولاب

 مينم حصي نيذلا مهنأ اوعبتا نيذلا ىف برق الا نأال ؛لوأالا وه برق'الاو , ةبلآلاب اهنومسي
 ةداسلا ىلع مبامح اضيأ بيو « مانصأالاب قيليال كلذو « اوعبتي نأ نكمي ىتح « ىبنلاو رمأالا

 « نيطايشلا نود هللا بحك مهنوبحب مهنأب مبمظع رم ميفصو حصي نيذلا مهن"ال شاثلا نم
 ءانبلا لغ لوألا دقاجم أرقو (ةابشلا انولضأف انءاركو انثداس انفطأ انا) ىلاعَت هلوق هدكؤيو

 ءاسرلا نم عابتالا أربت ىأ ؛ لوعفملل ءانبلا ىلع ىناثلاو ؛ لعافلل

 . لوقلاب كلذ مهنم عقي نأ : اهدحأ : اهوجو ؤربتلا ريسفت ىف اوركذ (ةثلاثلا ةلأملا)

 : املاثو . اؤربتف مه ريغنعفيكف مبسفنأ نع مهعفد نع مهو . مم.باذعلا وزننوكينأ : اهناثو

 كلذ ىمسف « هلسرو هئايينأنع ضارعالاو , هللاب رذكسلا نم مهنم ناكام ىلع مدناا مهب ربظ هنأ

 ظفللا ىف ةقيقحلا وه هنآل ءلوآلا وه برقالاو . اؤربت مدنلا

 اذهو « تاذعلا مهتيؤر لاح ىف نؤربتي ىأ . لا>لل واولا باذعلا اوأرو إل ىلاعت هلوق امأ

 فوخلاو لوحلا دادزب ةلاخلا كلت ىف نال ؛لاوقالا رثاس نم ىلوأ

 : لئاسم هيفق «بابسالا مهب تعطقتو ل ىلاعت هلوق امأ



 .ةيآلا «اوعبتا نيذلا أرب ذإ» ىلاعت هلوق ”و
 هديل سشساساسسللا سس سمو بص

 2 © لس اَنَق رس سس سل يي اش رس اس  يّيام ويا سس 6

 ا حفلا تادّتلا ا ووو نيذلا نم اوعبنا نبذلا ربت ذإ

- 

 رز يَ هس سس ساس 1 5 7 هك 5 0 -

 م اؤرتت اممم 1 قا نأ ول ارم نيذلا لاقَد © باسل

 ه-

 هاا سو رام

 1١« 17د رانلا لس نيج راخ امو م ميلع * تارسح مهلامع أ 0 .َكَدَك

 ديعولا كلذ هل نيع ناكاذإ امن دشأ ريدقتلا اذه ىلع فوخلا ن ركف

 ١ ا نهال ةادكبلا نك عم تحن نم ةطوقنملا ءايلاب أرقي نأ «ىلاثلالامتحالا 9

 هلل ةوقلا نا : اولاقل هللا باذع مهتدهاشم لاح مهري اوملظ نيذلا ىري ولو

 ةءارق ىهو «نأ» نم ةزمبلا صنف عم « قوف نم ةطوقتملا ءاتلاب أرقت نأ (ثلاثلا لامتحالاإل

 ذإ اوبلظ نيذلا ىرت ولو : هيف ريدقتلاو « ةيؤرلا ريركت هيف هجولا : ءارفاا لاق . سماع نباو عفان

 ١" دي زها نأ ىر كادعلا نورت

 ىرت ولو : هريدقتو . ةزمبلا رسك عم . قوف نم ةطوقتنملا ءاتلاب أرقي نأ 4 عبارلا لامتحالاإ)

 ديج رهاظ ليوأت ًاضِيأ اذهو . ًاعيمج هلل ةوقلا نأ تلقل «باذعلا نور ذإ اوبلظ نذلا

 هلوق عم « لبقتسم وهو (اوملظ نيذلا ىرب ولو) هلوق ءاج فيك : ليق نا 4(ةيناثلا ةلأسملا ١)

 لاق . بيرق ةعاسلا عوقو نال ىضملا ظفل ىلع ءاج امنإ انلق ؟ ىضاملل «ذإ»و (باذعلا نوري ذإ)

 ناكام لكو (بيرق ةعاسلا لعل) لاقو (برقأ وه وأ رصبلا سيلكالإ ةعاسلا ىمأ امو) ىلاعت

 (ةنلاباعحأ ىدان و)ىلاعت لاق ليوأتلا اذه ىلعو . لص>وعقوام ىرجم ىرجب هناف عوقولا بيرق

 ريثك ءاج دقو . كلذ برقل ةالصلل مرحتلاهعاقيإ لبق كلذ لوقي ةالصلا تماق دق : مهقملا لوقو

 ىرث ولو ٠ نوملاظلا ذإ ىرت ولو ٠ اوفقو ذإ ىرت ولو ) ىلاعت لاق : بابلا اذه نم ليزتتلا ىف

 (قوتي ذإ ىرت ولو . اوعزف ذإ

 بابسالا مبب تعطقتو باذعلا اوأرو اوعبتا نيذلانم اوعبتا نيذلا أربت ذإ )لجو زع هلوق

 مهلع تارسح ميلامعأ هللا مهيريكاذك انم اوربت اي مهنم ًأربتنف ةرك انل نأ ول اوعبتا نيذلا لاقو

 ذإ اوبلظ نيذلا ىري ولو) هلوقب ادادنأ هللا نود نم ذختي. نم لاح ند امل ىلاعت هنأ ملعا

 نيذلانم اوعبتانيذلا أربت ذإ) ىلاعت هلوةب ديعولا اذه ىف داز ؛ ديدبتلا قيرط ىلع (باذعلا نورب



 مع ةيآلآ هللا ناو نماذتعي نذل نئانلا:ىماؤو' الاخت هلوق

 نينمؤلا نأ 1 تاخر: .قتحلالا ةداع لع ازلبقز ا كلل> اككز دن ىدحا ايه 511 ذا ليش
 مضتقدحاولا هلالاءامأ . دحاولااةهنع رم دنخيا انابصاطت مص /| عم نودعوافكلاو ممر نود>وب

 1 . هيلإ عيمجا ةبحم

 7 هلل وقل نأ باذعلا نوري ذا اولظ نيذلا ىري ولو ل ىلاعت هلوق امأ
 : لئاسم هيفف

 . ًاناحأ ةيآلا هذه ةءارق ىف نأ لعا (ىلوأآلا ةلأسملاإل
 هيلع ىنال ًاباطخ قوف نم ةطوقنملا ءاتلاب (ىرت ولو) رمت نباو عفان ارق“ © كوالا تحل

 نمع رابخالا ىلع « تخت نم ةطوقنملا ءايلاب نوقابلاو . اوملظ نيذلا دمحاي ىرتول لاق هن اك« مالسلا
 ٍةءارقلا هذه . مهضعب لاقمت ؛ دادنالا ذاختاب مهسفنأ اوملظ نيذلاىريولو : لاق هناك مثركذ ىرج

 نم نونياعيو : رافكلا هدهاشيام ردق اويلع دق نيياملاو لو هيلع هللا ىلص ىنلا نآل ؛ ىل 8
 بجوف . كلذ اوملعي مل نيذلا مهف ةبآلا هذه ف نرردعوتملا امأ : ةمايقلا موي باذعلا

 مهيلا لعفلا دانسإ

 ىلع متفلاب ( نوري ) فتوقابلاو (مهلع تارسح مهلا سعأ هللا ميري كلذك ) ىلاعت هلوق
 ْ مهلا ةيؤرلا ةفاضإ

 امأو « فانئتسالا لع فلاألا يسكب (نا) ءارقلا ضعب أرقف (نأ) ىف اوفلتخا : ثلاثلا ثحبلا

 . اهف فلآألا ميتف ىلعف عبسلا ءارقلا

 ىرخأو قوفنم ةطوقنملا ءاتلابةرات ءىرق(اوملظنيذلا ىرت) نأ تفرءامل ( عبارلا ثحبااإل

 لصح اهرسكب ىرخأو «نأ» نم ةزمبلاح تفي ةرات ءىرق(ةوقلا نأ)هلوقو « تحتنم ةطوقتنملا ءايلاب
 تلالل اجا عبرأ انهه

 (نأ) نم ةزمبلا مف 0 5 ع نم ةطوقنملا ءاملاب (ىربي ولو) 6 نأ 4 لوألا 0 مك ]>"

 ىرب ولو : هانعمو . هلل ةوقلا-نأ نورل ولو : نيدقتلاو ةوقلا ىف نوري اولدعأ مهنأ هيف ةجولاو
 : فوذحم «ول» 00 اذه ىلعف ًادادنأ هنود نم اوذخنا امل هتوقو هللا باذع ةدش اوبلظ نيذلا

 تاريغ ىف نوااظل تأ ىرنا ولو را شاور ل جدلا ف تك دو

 ::ا ولاا هنا اقحأ 0 انالف تنلز ول : نول قناو (لابجلااهي'تويط انآرق نأ .نلوا توما
 ؛ ددعولا نم برض زك ىلإ بطاخلا نظاخ ةسهذي زيدقتلا اذه لعانأل ؟؛ مظعأ و مخ فذحلا اذهو



 ؛ةيازلأ  (اهتلا: نود قمل كتر نه'ئمانلا نمل ”ىملاعت فلوق 7

 ىلإ اقاتشم نك لازال حا ا :ء باغام نأ فراعلا لع اذاف ؛ ةضماغ اس

 ؛ ةدهاشمواءاقلو ةيو زر. لمسي ىذلا عملات :ةرخآلا راد ىق ىنهتني لوألا ريسفتلاب قوشلاو :اهتقرعم

 هتيامن ذإ « ةياهن هل نوكيال نأ هبشيف ىناثلا ريسفتلاب قوشلا امأو :ايندلا ىف نوكي نأ روصتيالو
 عالطالاو : ةيهانتمريغىهو ؛ هلاعفأ ىف هتيكحو . هتافصو هللا لالج ةرخآلاىف دبعلل فشكسني نأ

 كلذ نأ ملعاو . ىلاعت هللاىلإ قوشلا ةقيقح تفرع دقو . لاح ليصفتلا لبس لبع ىهانتملا ريغ ىلع

 ؛لودؤولاو :نامرحلاو « نادجولا بقاعت ببسب لصح قرتلا ىف ناكاذإ دنعلا نال ذىزا قؤنشلا

 هيشيف . ىوقأ تناك« نادقفلاو نامرحلاب ةفوفحم تناكاذإ تاذللاو « تاذلب ةطؤلخم امال 1 دصلاو

 , لعفلاب :ةرضاح مهتالاك ةكمالملا ناف ء رشبلل الإ لضحمال امتاذلاا نم عونلا اذه#ناوكرت نأ

 : . واعلاو ةلافسلا ىتهج نيب نوددرأملا مهف رشبلا امأ امل دعتست ال“ متاهلاو

 هلل مهبح نإ :| 0 امأ . هلل بح دشأ مه اونمآ نيذلا نأ ناب ىف (ةيئاثثا ةلأسملا)

 نع ةصلاخ ةدابعلاو ءأ اوءحدا او« ميظعتلا نم مهنم ردا اهل فانك ليهعلو تكل وك

 ءاجرلاهب نرتقا كاع نأ : ىناثلاو . كاذك تسيل مهر يغ ةبحمو « داقتعالا نم ىغبنيال امعو كرشلا

 نمو « هنم صاختلا قيرطف ذخاألاو ؛ باقعلازم فوخلاو ؛ هتازنم ميظع ىف ةبغرااو ؛ باؤثلاو

 اوفرعنيذلام# نونمؤملا اولاقف م امأو « دشأ هلل هتبح نوكت دحلا اذهىلع همظعيو هللادبعي

 « متأ مهنافرع ناك الكف . نافرعلا مزاول نم بحلا نأ ىلع انالد دقو . ةيرشبلا ةقاطلا ردقب هللا

 ْ دشأ مهب نوكت نأ بجو

 را لا ا[ دشأ ىلاعت هلل نينمؤتلا ةبح لاقي نأ نكمي فيك : لبق ناذ
 نولتقي مث ٠ ؛ ىلاعت هلل الإ اهم د لا تلا نم ٍدحأ اهنم 0 1 ةقاش تاعاط»

 , هلل ابح مهسفتأ

 تاكا ردا ةفدلخ ؛ نأ ىلإ الإ نوع رعت ال اراماا يذلا نأ -: اهدخأ : هوجو :نم.باوجلاو

 00 لا نإ ير رمال كارز دعو , ةبالي[ دنع هلأ ىلإ نيكي مهنان
 ءاردلاو ءارخلاو هنا نع ضرعيال نموملاو : هرخآ لإ ( نيدلا هلنيضلخم هللا اوعد كلف'ىفاوبكر

 01 ل 1 نإ ند وللا كح رزاكف ال هير نع نضارفي ادق زفاكلاوإ؛ ءاحترلا و ةدنقلاو

 نك تل | لمزممنقإ نيج مهسفنأ 1-0 اهجلا كئلوأف ؛ كلم قف فرضي الف“ ةاضقي طر ةريغ

 هنكمال ديدشلا ٍباذعلاب لتبااذإ ناسنالا نأ : هثلاثو . داهجلا ف كلذو ءهنذاب مهسفنأ نؤلته دف

 نوديعياوناك نيك رشملا نإ : سابع نبالاق : اهعبارو:« لطاب.هواغف ىذلاف.ء ابرلا ةفرعمب لاغتشالا



 لفرذرا ةيآلا «هتلا نؤد نم دخت نم نمانلا قماوو ىلاعت اهلزوف

 هملع ناك« متأ تاقولخلا ىف هتردقو هللا ةمكح قئاقد ىلع هعالطا ناكنم لك مرج الف ؛ ماقملا كلذ

 ؛ ىلاعت هللا ةمكح قئاقد ىلع دبعلا فوقو بتارمل ةياهنال ناكاملو « ممتأ هل هبح ناكف . متأ هلاكب

 نه و... ىرخأ ةاع كلام ثدحن مث ىلاعت هللا ةرضح لالجل دابعلا ةبحم بتارمل ةياهنال مرج الف

 راصكلذرثك اذاف ؛ هللا ةبح ماقمىف هيقرت ربك « ىلاعت هللا كح قئاقدل هتعلاطمترثك اذا دبعلا نأ

 ءاملا نم ةلزانلا تارطقلا لاثم ىلع هيف هصوغو « دبعلا بلق ىلع ىلاعت هللا بح ءاليتسال اببسكإذ

 فيك باقلا ىف هللا ةبحع تصاغ اذاف ةدلصلا ةراجحلا بقثتت !هتقاطل عم اهناف ءامصلا ةرحصلا ىلع
 تافتلإلا نالدشأ هاو انع ةرقتلا#كناكدشأ فلالا كلذ ناك الكو اب هفلادتبشلاو ءاهتيفيك,, باقل

 , هللا ةبحم بقاعتت لازنالفهوركم بوبحلا روضح نع عناملاو هيلا تافتلالا نع هلغشي هادعام ىلا

 ىوس امع اروفنباقلا ريصي كاش رخالابامينم دحاو لك دتبعي واةئئيلقلا ىلع هاوس امع هترفنو

 ىلاعتهقأ ىوس انعاللتفلا تسوي ضا رعالا ب بقا ى وش اع نس[ عدلا ل ا ل ا

 ةقلعتملاظوظحلا نع ًايناف ةمصعلا ماع ءاوضأب ًايضتسم ء سدقلا راونأب ارينتسم بلقلا كلذ ريصيف

 ىأ ىلع ديدشلا قشعلا الا لاثم ملاعلا اذه ىف هل سيلو . تاجردلا ىلعأ ماقملا اذهو ثودحلا ملاعب

 دنع هبارشو هماعطو هعوج ىسن نم لاما ليصحتب نيفوغشملا راجتلا نم ىرت كناف ناكءىث
 ةعلاطم دنع كلذ دعبتسي فيكف ؛ سيسخلا ماقملا كلذ ىف كلذ لقع اذاف لالا ظفح ىف هقارغتسا

 ةيدمصلا ةرضحلا لالج

 ىلاعت هّتلا ىلا قوشثلا ىنعم ىف 4 ةيناثا ةلأسملا))

 هجو 'نه كزدي فو : هجو نم كرمأ نعل الا .نوطتال :ىؤعلا نآ وكلا

 روصتيل . هفصو عمسي ملو اصخش رب ل ناف ءهيلا قاتشي الف . الصأ كردي مل ىذلا امأف

 : امهدحأ : نيبجو نم قوشعملا ىلاقوشلا نا مث . هيلا قاتشيال هلاك كردأ ولو هيلا قاتشي نأ

 ىربالو هبوبحن هجو ىري نأ :؛قاثلاو. ةيؤرلاب هلايخ لاوكتساىلإ قاتشا هنع باغ مث هآر اذإ هنأ

 قحىف ناروصتمأعيمج ناهجولاو ؛ طق هري ملام هل فشكتي نأىلإ قاتشيف « هنساحيرئاسالو « هرعش
 ةيطالا روماأألا نم نيفراعلل مضتا ىذلا ناف « نيفراعلا لكل ةرورضلاب نامزال امه لب « ىلاعت هلا

 نع ملاعلا اذه ىف رتفتال تالايخلا ناف ؛ تالايخلا بئاوشب بوشم . حوضولا ةءاغ ىف ناكنإو

 .ةرخآلا ىف الإ ىلجتلا مامن لصحبالو ؛ ةيناحورلا فراعملل تاكردم ىهو ؛ تاليثفلاو ةاكاخا

 : ىناثلاو . احاضتا حضتا امف قوشلا ىعوندحأ اذهف ايندلاف ةلاحمال قوشلا لوصح ىضتقي اذهو

 ةيآهتالرومأ قبو ءابضعي ذابعلا نم دبع لكل كشكل امإو ءانهل ةرابناال ةيللالا ركل ذأ
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 ةيالا «هللا نود نم دخت نم سانا نمو» ىلاعت هلوق هدفا

 «ابحم ىل نك كيلع قجبف بح كل

 روبمج لاقف « اهانعم ىف اوفلتخا مهنكل ,.ةظفللا هذه قالطا ىف اوقفتا ناو ةمآلا نأ لعاو

 ليحتسيف ؛ تازئئاجلاب الإ امل قلعت ال ةدارالاو ؛ ةدارالا عاونأ نم عون ةبحلا نا : نيملكتملا

 حن وأ , هتمدخ هللا .ةعاط بحت ةانعف . هللا بحن :: انلق اذاف.. هتافصو ىلاعت هللا تارتب: ةيجلا قلعت

 حصص سو يخطط حس مجم م يصح مخ سل لج اصح محم ١ لح سس - سل صصص مح سس لس

 م نمشي طمأن :ةهزلن] للت هتلا بخ ةقديِلا :.اوولاق دقن نئيفزاهبلا امأو:::هناسحاو .هئاوث

 لير للقيأ كاكيلاو ةليتا نلوم ع ذللا( نأ اج ىلاتإ,ا الق: نأ !ؤميتج اون. قللت .ةجراض علا وث

 ؟لاملانوبلظت مو :ليق اذاف . لاما دجنل : انلق ؟ نوبستتكست مل : انل ليق اذإ هناف ةذللا امأ : ةتاذل

 لصحتل :انلق ؟بورشملاو لوك أملا نوبلطت مل: اولاق ناف ..بورشملاو لوك أملا هب دجنل ؛ انلق

 هناف ؛ للعم ريغ اذه :انلق ؟ لالا نوهركتو ةذللا نوبلطت ملو :.انل ليق اذاف . لالا عفدني و ةذللا

 ؛ نالاح امهو ءرودلا اماو « لسلستلا اما .مزل « ريخآ ءىش لجال اب ولطم ناك امنا ءىث لك ناكول

 لوصحلا ةبولطم ةذللا نأ ملعن نحتف كلذ تبث اذاو « هتاذل ابولطم نوكي ام ىلإ ءابتنالا نم دب الف

 ايلول اينما بمن اناالف "لاكن امأو: نحآ ببسل ل .«اهتاذل .مقدلا بواطتم :لاألاو ء:اهتاذنا

 ءرايدنفساو ٠ متسر لثم ناعجشاا ضعب ةياكح انعم اذاو « لاكلا تافصب نيفوصوم مهنوك درج

 ميظعلا لاما قافن اىلإ ليملا كلذ غلبي دق هنا ىتح ؛ مهيلا انب ولق تلام ؛ مهتعاجش ةيفيك ىلع انعلطأو

 نوك فاني ال اهتاذل ةيوبحم .ةذللا نوك و ؛ ح ورلاب ةرطاخلا ىلإ كلذ ىبتني دقو ء هميظعت ريرقت ىف
 ىلع وأ . هتعاط ةبحم ىلع ىلاعت هللا ةبح اولمح نيذلا : لوقنف اذه تيث اذإ « هتاذل ابوبح لامكلا

 «هتاذإ بوبحع لالا نأ اوفرعي ملو . اهتاذإ.ةيوبحم ةذللا نأ اوفرع نيذلا مث ءالؤهف « هباوث ةبح
 لامكلا نأ مهل فشكتنا نيذلا مهف « هتاذلو هتاذ ىف بوبحم ىلاعت هنا : اولاق نيذلا نوفراعلا امأ

 ا ص برأ لاقي للتو هنا ىلا يره نيلفاكبتلا جعلك ] ناآل كلذ ء.هتانفل بوبح

 معلا ىف نيلماكلا لك ] كلمتى هتاجيبل هنأ. هتم فانتم ىبف ءىث للك  كلكو , مادام قك نع

 لجرلاو .هتعاجش ىف هلايكل عاجشلا لجرلاو .هملع ىف هلاكل .ملاعلا لجرلا بن انك اذاذ .ةردقلاو

 :مدعلاكهلعىلإ ةبسنلابمولعلا عيمجو هللا بحنال فيكف . لاعفالا نم ىغبني ال امع هتءاربل دهازلا

 قحللام ىلا .ةبسنلاب صئاقنلا نع ةءاربلا نم قلخللام عيمجو مدعلاكهنردق ىلاةبسسنلاب ردقلا حيمجو

 ءاوس ءهتاذلو هتاذ ىف بوبح.هنأو « ىلاعت هللا وه قحلا بوبحما نأب عطقلا مزلف : مدعلاككلذ نم

 دبعلا : لوقنف .. بالا اذه ىف ةتيكنلا لع تفقو امل كنأ ملعاو ٠ هريغ.هبحأ|م وأ هريدغ هبحأ

 ىلا لوصولا .هنكميال .هتاكولم ىف رظني ملام لب . ءادتبا هناحبس هللا لاك لبع.عالطالا ىلا.هل ليبسال



 15 ةيآلا «هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو»ىلاعت هلوق

 هناكف ؛مهفاتباث هتلابح ىضتقي (هللابحك ) هلوق رهاظ و :مثركذمدقت نيذلا سانلا ىلإ عجار (هللابحك

 كلذو « هعمكرشي نم لوق ىح مث « هلئالد ىلع هبنو « دحاو هلالا نأ ةفلاسلا ةيآلا ىف نيب ىلاعت

 ىلاعت هللاب نيرقم مهنوك ىضتقي

 ملعي لقعلا ةرورضب هنال كلذو ؛ هلل هبحك ناث وألا هبح نوكي نأ ليحتسي لقاعلا : ليق ناف

 ناب نيرقم اوناكو « لقعت الو رصبت الو ؛عمست الو ؛ 'رضتالو « عفنتال راجحأ ناثوالا هذه نأ

 ناوقيلضرالاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نبل و) ىلاعت لاق اذهلو « ايكح ءاربدم اعناصملاعلا اذهل

 هللاناف اضيأو « ىلاعت هلل مهبحك ناثوأألا كلتل مهبح نوكي نأ لمعي فيك داقتعالا اذه عمو (هللا

 دوصقملا ناك «كلذك ناك اذإو (ىلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعنام) اولاق مهنأ مهنع ىكح ىلاعت

 مهنوبحب)هلوق انلق ؛ لوقا اذهعم بحلا ىف ءاوتسالا لقعي فيكف ؛ ىلاعت هللا تاضره بلط ىبصأألا

 هومتركذام ىفاني ال ةبحم ىف لوقلا اذه ىلع .اوتسالاف , اهل ميظعتلاو . امل ةعاطلا ىف ىأ (هللا بك

 : لئاسم هيفف (هلل ابح دشأ اونمآ نيذلاو إل ىلاعت هلوق امأ

 قالطاىف ةمالا نيب عازنال هنأ ملعا . ىلاعت هتلدبعلا ةبحم ةيهامزع ثحبلا ىف (ىلوألا ةلئسملا))

 هلوق ىف 5و « ةيآلا هذه ىف مك« هب قطان نآرقلاو : ىلاعت هللا بح دق دبعلا نأ ىهو : ةظفللا هذه

 دقو مالسلا هيلع توملا كلل لاق مالسلا هيلع ميهاربا نأ ىور . رابخألا اذكو (هنوبحو مهبحي)

 هركي اليلخ تيأر له : هيلا ىلاعت هللا ىحوأف ؟ هليلخ تيمب اليلخ تيأر له : هحور ضبقل هءاج

 : لاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ىبارعأ ءاجو . ضبقاف نآلا توملا كلاي :لاقف ؟هلياخ ءاقل

 ىنأ الا ؛ مايص الو ةالص ريثك تددعأ ام لاقف ؟ ابل تددعأام لاقف ؟ ةعاسلا ىتم هللا لوسراي

 نييلسملاتيأر اف : سنأ لاقف . بحأ نم عم ءرملا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ هلوسرو هللا يلا

 تلح دقو ؛ رفن ةثالثب رم مالسلا هيلع ىسيع نأ ىورو . كلذب مهحرف مالسالا دعب ءىشب أوحرف

 لاقف .راناا نم فوخلا : اولاقف ؟ ىرأامىلا كب غلب ىذلاام : مبل لاقف : مهناولأ تريغتو ؛ مهنادبأ

 ؛ مبل لاقف « اريغتو الوحن دشأ مهاذاف : نيرخآ ةثالث ىلا مبكرت مث . فئاخلا نمؤي نأ هللا ىلع قح

 نوجرتام مكيطعي نأ هللا ىلع قح : لاقف . ةنجلا ىلا قوشاا : اولاق ؟ ماما اذهىلا ,كب غلب ىذلاام

 فيك :لاقف ؛ رونلانم ايارهامههوجو ناك« اريغتو الوحن دشأ مهاذاف نيرخآ ةثالث ىلإ مهكرت مث

 موي هللا ىلا نوبرقملا متن : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هللا بح :اولاق ٠ ةجردلا هذه ىلا متغلب

 ؛ىسيعقمأ ايو ؛ىسوم ةمأ اي : لاقيف . اهئايبنأب ةمايقلا موي مالا ىعدت : لاق ىدسلا نعو « ةمايقلا

 كقحوانأ ىدبع» بتكلا ضعب ىفو . هللا ءايلوأ اي : نوداني مهتاف؛ مهنم نيبحلا ريغ , دم ةمأ ايو



 ةيالا «هللا نود نم ذختي نم سائلا نمو» ىلاعت هلوق ارو

 ةمم و أ ير

 »١١6« باذعلا ديدش هّليأ

 ديحوتلا داضيام حيبقتب كلذ فدرأ ةعطاقلاةرهاقلا لئالدلاب ديحوتلار رق 1.ىلاعت وهناحس هنأ معا

 اضيأ اولاقو. ءايش الا نيبتتاهدضبو : رعاشلا لاقكلذإو ءىثاا نسح دك و يامم ءىثلا دض حيبفت نال
 مهبلا ةحصلاتداعم* اوضرم اذاف ؛ ةحصلا ردقنوفرءيال سانااو . تفرعتسدقف اذاف:ةلوهجم ةمعذاا

 ديحوتلا بع ةلادلا ةيآلا ىلاعت هللا فدرأب بسلا اذهلف ؛ معنلا عيمج ىف لوقلا اذكو . اهردق اوفرع

 لئاسم انبهو . ةبآلا هذهب

 ةروسلاهذهلوأ ىفىلاعت هلوق ىف هقيقحت انييدقو ؛ عزانملا لثملاوبف دنلا امأ (ىلوألا ةلأسملا))

 ااعأا : اهدحأ“ لاوقأ' لع دادالاب ةاّملا ق'اوفلتخاو“(نوملغت متأو ادادنأ هلل اولعجت الف)

 اهودصقو ءرضلاو عفنلا اهدنع نم اوجرو « ىنلز هللا ىلإ ممبرقتل ةمل 1 اهوذختا ىتلا ناثوألا

 مانصالا اذهللعو . نيرسفملا رثك أ لوقوهو «نيبارقلا اهل اويرقو «روذنلاا طل اورذنو «لئاسملاب

 مهنونظ بسحي ىلاعت هلل دادنأ اهنا : ىندملا وأ « هللا دادنأ اهنا سيل لاثمأ ىأ « ضعبل اهضعب دادنأ

 نومرحب و ؛ هللا مرحام مهتعاط ناكملنولحيف ؛ مهنوعيطي اوناك نيذلاةداسلا اهنا :اميناث و . ةدسافلا

 :لوالا :هوجونم لوالا لع لوقلا اذه اوحجرلوقلا اذب- نولئاقلاو . ىدسلا نع ؛ هللا لحأ ام

 فوض ارئاك نأ دكر امأ "قانا ءالقعلا ريمض هيف يللا احلا (هتلا بحك مهتوبح) هلؤق نأ
 هزه دلل 5 لايت نأ.:؛ ثلاثا. عفنت الو رضت ال اهناب مهملع عم ىلاعت هللا مهتبحك مانصالا

 الائمأو ادادنأ لاجرلا ذختا نمب الإ قيلتال كلذو (اوعبتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أربت ذإ) ةيآلا

 ىلاعت هلل دايقنالا نم نونءؤملا همزتلي ام ؛ رهط دايقنالاو مهميظعت نم نومزتلي : ىلاعت هلل

 اكل تلت 2 لك نأ اوهلو ؛ نفاراجلا وهف واصلا لاق دادناللا ”ريسفت ىف تلاثلا لوقلا

 (هاوههملإ ذختا نم تيأرفأ) هلوق نم دارها وهو « ىلاعت هلل ًادن كبلقف هتلعج دقف“ ىلاعت هللا ىوس

 دارملاو:فوذحم نءدب الف مهتاذ ةبحدارملا سيل هنأ عاف (هللا بحك مهنوبحي) ىلاعت هلوق امأ

 :لاوقأ ةثالثهيف (هللا بحك ) هلوقو ٠ كلذ عيمجوأ ؛ مبل دايقنالاو مهلا برقتلا وأ مهتداع نوبحي

 اوفلتخا امناو .هلل نينمؤملابحك : هيفليقو . هللمملع مزاللابحلاك: هيفليقو. هللمهبحك هيف ليق

 عمهنوفرعياو ناك: لاق نف ؟ المأ هتلانوفرءياوناك له مهنأ ىفاوفلتخا مهنا ثيحنم فالتخالا اذه

 دح أ لعةيآلا لمح. م,مربنيفراعاو ناك ا مهنا :لاقنمو.؛هلل محك دارملا نأ ع لوأت . دادنالا مهذاختا
 مهنوبح)هلوةنآل برةألوألال ولا و.هتلنينم ملا بحك ازال ميدل هللا كانإا قيما ورمل



 | ةيآلا «هللا نود نم ذختي نه سائلا نمو» ىلاعت هلوق
 را سس ير صل دع < مسمع ١ ص ٍِي هكس ه ل يتملص لس

 اونمأنيذلا وهل بح منو اداذنا هلل نود ْنم ذْخَ نم سانلا نمو

 هاوس < ماس مهادس ا 2

 نأو اعيمج هلل ةوقلأ نيا بانملا ني يو ذِإ | اوُلَط َنيذلا ىَرب ولو هللاسح دش

 اذا ةىركدلل كنمشب فودصوملا عناصلا ىلإ راقتفالا ىلع لدي, كلذو . رومآلا هذه فالخ

 اهنا :لاقمرجال ؛ عناصلا دوجو ىلع ًادهاش اهتافص ندو ماسجالا هذه:ءا نوسأ نميدنعاو لك نلك

 امأوء ىلاعتو هناحبسمتلا وهف مدقلا امأ .ثدحم اماو ميدق اما دوجوملا نأ : لوقلا لصاحو تايآآ

 ىلع ادهاشهادع ام لك ناك عناصاا دوجو ىلع ةلالد ثد< لكىف ناكاذإو ؛ هادعام لكف ثدحما

 الا ءىث نم نإو) هلوق نم دارملا وه اذهو . هتيبلاب لاا نأسلب اؤرتعم هتينادحوب أرقم هدوج-و

 (مهحيبست نوبقفتال نكلو هدم جبسي
 ؛ هيف رظنلا نم نونكمتي نيذلا مهنآل مهب تايآلا صخ امتاف (نولقعي موقل ل ىلاعت هلوق امأ

 نم مزلي امو هركشب اوموقيل . هتيكحو هلدعو مير دوت نم مههزليام ىلع هب لالدتسسالاو

 هتعاطو هتداع

 ىلاعت هللا اهدع ىتلا ةيناسفلا رومأالا هذهو ؛ ةينيد معنو ةيويند معن نيمسق ىلع معنلا نأ ملعاو

 ةنشد اعل تراص « ؛ عناصلا ةفرعم ىلع امب لدتساو . ابهف ل 0 ركفت اذاذ 0 ىف ةيويند معن

 اذكنف . جازملا ةمصو.ساوحلا ةمالس دنع الإ لمكي ال ةيويند معن اهنا ثيح نم اهب عافتنالا نكل

 كلذلف . نطابلا رصب حاتفناو لوقعلا ةمالس دنع الإ لمكيال ةينيد معن امنا ثيح نم اهب عافتنالا

 ناكول هنأ : اهدحأ : رومأ ىلع لدت ةبآآلا : رايلا دبع ىضاقلا لاق (نواقعي مؤقلا تايآل) لاق

 تناكول: اهناثو . كلذ حص امل ةداعلاو فلالا ىلع ىرإاو . ءابالا عابتاو ديلقتلاب كردي.قحلا ا

 مولعملا فأل تابآ امنأب رومأالا هذه تففصو مص امل مايلالاب ةلصاحو ةيرورض فراعملا

 تناك نإو ضارعأالاو ماسجأ الا رئاس:نأ : اهثلاثو : تانآلا ىلإ هتفرعم ىف جاتحال ةرورضلاب

 اموك نيبو. لئالداموك نيب ةعماج اهن ال . ركذلاب ةيناقلا هذه: صخ ىلاعت وهف عناصلا بع لدت

 بولقلا ىف. عجنأ تناك. كلذك لئالدلا تناكىتمو . بيصنو ظ> رفوأ ىلع نيفلكملا ىلع اعن

 رطاؤللا : ا ريثأت دشأب

 نيذلاو هللا بحك مهنوبح ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو لجو رع هلوق

 باذعلا دبدش هّللأ أ واعمج هلل ةوهلان نأ تاذعلان )وع , ذإ اوبلظن ءذلأ ى ربولو هلل | - دغأ و 4



 ةيآلا«ضرالاو.تاومسلا قاخ ىف.نإ ىلاعت هلوق فك

 (هيهام كاردأ امو «ةعراقلاام كاردأ امو) هلوقك نيعم ريغ مهمل

 ىم (ضرأألاو ءامسلا نيب رخسملا باحتسااو) ىلاعت هلوق (لئالدلا رم نماثلا عونلا)

 : اهدا: هدوجاوللآ ر خشم هاهس |! وي, ليلافتلا ريخستلا ىفمو .ءاوحلا فنهناحتسنال ًاباخنم باسل

 رساق نم. دي.الف « عبطلا فالخ ىلع ءاوهلا وج ىف هؤاقب ناكف ؛ لوزنلا ىضتقي ليث ءاملا عبط نأ

 ثيح نم هررض رظعا ماد ول باحسلا اذه.نأ : ىناثلا : رخسملاب هاعس كلذلف . كلذ ىلع هررقي رهاق

 طحقلا ىضتقي هنأل هررض مظعل عطقنا ولو ؛ لالتبالاو راطمالا رك < نسمصتلا هونطت رتنمإ هنأ

 ىتأي .هناخبس.هللرخسملاك وهف « ةحلصملا وه: مولعملارادقللابهريدقت ناكف : ةعارزااو بشعلا مدعو

 لب.« نيعم عضوم ىف تفقيالل باحسلا نأ : ثلاثا :.ةجادلتا لاوز دنع هدريو . ةجاحلا تقو ىف هب

 ةراشالاوهاذبف.« ريختستلا وه كلذف ءاشو دارأ ثيح ىلإ حايراا كيررحت ةطساوب ىلاعت هللا هقوسي

 لئالدلا هذمب لالدتسالا هوجو ىلإ

 : لئاسم هيفف (نواقعي موقل تايآال إل ىلاعت هلوقامأو

 ىأ « لكلا ىلإ ًاغجار كلذ نوكي نأ لمتحبف'عمج ظفل (تايآآل) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا)

 ىلاعت هنتاكف : هركذ مدقت اسم داو لكىلإ ًاعجار نوكي نأ لمتحيو تابآ ءايشاألا هذه عومج

 دحاونك نأ انيب انأ : اهدحنأ : هوجو.نم كلذ ريرقتاو.« ةلدأو تايآ انركذ ام.دحاو-:لكىف نأ نيب

 لكنأ : اهناثو.. ةريثك هوجو نمىلاعتو هناحبس عفاصلا دوجو ىلع لدي ةيناسقلا رومالا هذه نم

 تدجو مث ةدوجوم نكست لاما ثيح نم ىهف « ةريثك تالولد٠ ىلع.لدب تانآلا هذه نم دحاو

 ناك انف#.هفاودب رشآلا مادإ:ًابجوم'رثؤاا ناكول هنالل“« ًارداق هنوك لعو رثؤملا دوجو ىلع تلد

 نم ؛ عناصملا لع لع تلد ناقتالاو ماكحالا هجو ىلع تعقو امنا ثيح نمو.« ريغتلا لصح

 ىللغ:تنعقو امنأ ثيحن نمو.« عناصلا ةدارإ ىلع تلد تقو نود تقوب صتخا امثودح نأ ثيح

 ىلاعت لاقام ىلغ ؛.عناصلا ةينادحو ىلع تلد اهيف داسفلا روهظ ريغ نم ماظتنالاو قاستالا هجو

 لدتكلذدكف هتافصو عناصلا دوجو ىلع لدت ايامنا : امثلاثو (اتدسفل هللا الإ ةهل ١ امبف ناكول)

 معنلا ةرثك نال ءالقع معنملا ركش بوجوب لوقي نم دنع: انيلع هزكشو:هنتفا طلب نوعجو: لع

 ىهف ةهيظع مادجأ ةيناقلا لثالدلا هذه نم دحاو لكنأ : ابعبارو . 0 ف ضراقلل هت او

 هك اردإ نع لايخلاو مهولاو: سحلا رصاقتب ىذلا ءزجلا كلذف أ رجتتت ال: ىتلا ءازجألا. نم ةيكرم

 ةلاسحم ال هثودح- ناكف ؛ ثداح هنا ثمحح نم ءرجلا كلذ ناف ؛ 0 هذه عيمج هيف لصتح دق

 ىلع هغوقو ل اا معلا ف زوج هنأ عنم « ةني م ةفصل ًآاصتخم ن وكم نأ :د' الو" نيعم ثقات اضتخع



 قف ةيآلا «ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نإ» ىلاعت هلوق

 دارأ ولف . هللا الإ دحأ هيلع ردقيال ام كلذو كلفلا ترج امل حايرلا كرحت الول ؛ اهيناثو

 رذعتل هكرحي نأ انك اسءاوهلا ناكاذإ وأ . بونجلا ىلإ ناهشاا نم حيرلا بلقي نأ ملاعلا ىف نم لك

 ردصملا فاضأف ؛ حايرلا هفيرصتودارأ (حايرلا فيرصتو) ىدحاولا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 اهلا وهو . لوعفملا ىلإ

 تبلقنا واو هنم نيعلاو لعف ىلع مسا حيرلا ىلع وبأ لاق حيرلا عمج حايرلا (ثلاثل ةلأنسملا)

 ىرتالأ . لالعالابجوي هيف ءىثال هنألكلذو حاورأليلقلا عما ىفدناف . ءاي ةرسكلل دحاولا ىف

 واولا تبلقنا حاير ريثكلا عملا ىفو . لوقو موق ىف واولاك. لالعالا بجويال ءارلا نوكس نأ
 احر حيررأا تيمس امإ : ىرابنالا نبا لاق . ليحو ةليحو . ميدو ةميد : وحن اهلبق ىتلا ةرسكلل ءأب

 ىهف مغلاو بركلا بسكي اموبه عاطقناو . ةحارااو حورلاب ءىجلا اهبوبه ىف اهيلع بلاغلا نآل

 حاورأ عما ىف مطوق واولا اباصأ نأ ىلع ليلدلاو . حوراا نم ةذوخأم

 نم كايشلاه + ررئكلاو انما اور نوفا" كاملا عبدأ حاب ,رأا اولاق «ةعباراا ةلأسملا)

 الو بقايصلا ىعسلو 5 ةيب رغم روبدلاو . ةيقرشم امص : صلأو : بونجلا ةطقن نم بوتجلاو: لامشأ| ةطقن

 ءابكت مييفةبابملا يفت نم نحا وا لك نينار رؤبدلا كايقتيا ان

 (حايرلا) 4 نباو . مصاعو ورمع وبأ أرقف حايرلا ىف ءارقلا فلتخا (ةسماخلا ةلأسملا 9

 ىف مورلاو لفلاو ناقرفلاو فيكلاو رجحلاو فايع هلا ةيرقيلا عضاوم ةرشع ىف عما ىلع

 دامرك ) ميهاربإ ىفو . ةرشعلا هذه ًاعضوم رشع ىنأا ىف عفان أرقو . رطافو ةيثاجاو . نيعضوم

 مما (حايراا) ريثك نبا أرقو (حايرلانكسي أهي نأ) قسع 4 ىو (حايرلا هب تدتشا

 : رجحلا ىف : عضاوم ةثالث ىف ىناسكلا أرقو...نيعضؤم ىف مورلاو:«تنيكتلاو ءارجللاو ةرقلا

 ابنم لوآلا م ورااو ؛ نراقرفلاو

 دحو نم امأو « ةينادحولا ىلع اهتاالد ىف ىرخالا لم حايرا هذه نم ةدحاو لكذأ ملعاو

 ةءارق تناك سنجلاحيرلاب ديرأ اذإو؛مثردلاو رانيدلا سانلا كلهأ : ملرقك «. نشا هيلي زب ةثاق

 حيرلا تبه اذإناك مالسلاوةالصلا هيلعهنأ نم ثيدحلا ىف ىورام اماف ؛ ؛ عمج نم ةدارعك اجو وم

 ىلاءت لاق ؛ ىلوأ عمجلاب ة>راا عضاوم نأ ىلع لدي هناف «احر ابلعجت الو ًاحاير ابلعجا مهللا» لاق

 ذإ داع فو) دارفالا عضو ىف لاقو : ةمحرلاب رشبي امبإو (تارشبم حايررلا لسري نأ هتايآ نمو)

 امةماع نأ كلذ نف ؛ هل ةرامأ نوكيف ءىثب نآرقلا ىف ظفللا صتخي دقو (ميقعلا حيراا مهلع اننا

 رسفم هناف كاردا ظفل نم ناكامو (بيرق ةعاسلا لعل كيرديامو) ىلاعت هلو نم ليزنتلا ىف ءاج



 01/1 ضاولاال) واج املا :قلحا اف: نإو لاق هلووق 0

 ءايشالا دعبأ نم هرمأ لوأ ىف ناكنإو ناسنالا نا مث ءاهريغ نيبو مألا نيبو « ذلملاو ىذؤملا

 ةيطعنم كلذنأ ملعيل ؛ كاردالاو لقعلاو مبفلا ىف تاناويحلا لمكأ هلامكتسا دعب هناف « مهفلا نع

 ًامهف رثك أ ناك. ةقلخلا لوأ ىف ىكذأ ناك نم لك ناكل عبطلاب رمآألا ناكول هناف ؛ ميكحلا رداقلا

 لك نأ اسلع « هنمدضلا ىلع ناك لب ؛ كلذك رماآلا نكي ملاملف . لامكتسالا تقو

 . مهعئابط فالتخاو ةنسلالا فالتخا : اهسداسو . ميكسملا+ قل قلاخلا هللا ةيطع نم كلذ

 ةمماشملا هب ةليجلاو ةيربلا تاناودحلا ىئرنو لئالذلا ىوقأ 1 ا فاالتخاو

 شال وا ءاوقعلاا كلجحالا كلذ اإل وو أ ةرروصلا ىف دج نقلت: نئانلا:ىوتو ء :(ضعبلاب ابضعب

 ٠ ىف مالكلا ءاصقتساو « ةشيعملا داسف هيفو ء ضعبلا نع ضعبلا زيمتي ناكاف ء دحأب دحأ لك

 هل ل>اسال رحب هناال هيف عمطمال عونلا اذه

 : لئاسم هيفو حايرلا في رصت ل ئالدلا نم عباسلا عونلا)

 ةقرلا وهو « فيرصتلا لبقي هجو ىلع ةقوادخم اهنأ اهب لالدتسالا هجو (ىلوآلا ةلأسملا)

 كلذو« تابنلاوناويحلاوناسنالا ىفريظعلا عفنلا هب عقب هجو ىلع اهفرصي هناحبس هنا مث  ةفاطللاو

 لك نإ هيف لقوا تاكل ناو ا نع ةعاس عطقنا ول ىذلا سفن ةدام اهنأ اهنا وركن نم

 تاجاخلا مظعأ اوم لا ىلإ ناسنالاجايتحا ناكاملو ٠ لبسأ هنادجو ناك« دشأ هيلإ ةجاحلا تناكام

 ءاملا ءاوهلا دعب و ؛ ءىث لكن اداجو نم . لهسأ هنادجو ناك مرجال تامل ةظحلا هنع عطقتنا ول ىتح

 نكلو.ءاملانادجو اضيأ لبس مرجالف ؛ ءاوهلا ىلإ ةجاحلا نود ةديدش اضيأ ءاملا ىلإ ةجاحلا ناف

 ه1 ل ىلا فالك فا تعال كفلكت لتت)هيف ديالا ءاملا ناآآل ؛ لهسأ !!وملا نادجو
 مرج الف « ءاملا ىلإ ةجاحلا نود نكلو ةديدش ماعطلا ىلإ ةجاحلا ءاملا دعب مث . ادبأ ةرضاح هيذجل

 ةيوداألاو « نيجاعملا ليصحت ىلإ ةجاحلا ماعطلا دعبو . ءاملا ليصحت نم بعصأ ماعطلا ليصحت ناك

 تيقاويلا نمرهاوجلا عاونأ ىلإةجاحلا نيجاعملا دعبو ؛ ءايشاألا هذه تزع مرجالف : ةليلق ةردانا

 . دشأ هيلإ جايتحالا ناك ام لك نأ تبثف . ةزعلا ةيامن ىف تناك مرج الف ؛ ادج ةردان دجريزلاو

 هنم ةمحر الإ كاذامو . بعصأ هنادجو ناك. لقأ هيلإ جايتحالا ناكام لكو . لهسأ هنادجو ناك

 لهسأ اهنادجونوكي نأ وجرنف . تاجاحلا مظعأ ىلاعت هتلا ةمحر ىلإ ةجاحلا تناكاملو . دابعلا ىلع

 - لاعف ىعللا اذه نعينعانقلا نبعوا.. ءىث لكن ادجرو نم

 ثلا كد نانلا وو ا هوي لبلقلا ر ضخ نمي ناحبت

 هسافتأ ىلإ جاتحل سفن 2 ىذ لكو ءاوملا سافنأ لذأو



 ايران .ةيآلا «ضرالاو تاومسلا قلخف نإ» ىلاعت هلوق

 لاخ ؛ كلذ ىلع ردقيال اهتيفيك نع ةرعش ريغي نأ دارأ ول هلاك لاح هنا.مث «ةردقو ًاملع رثكأ

 ىنملا اذهف « بطلاب ةرثؤم ةوقا كلت تناكنا امأو ؛ كلذ ىلع ردقي فيك فعضلا ةبابن ىف ناكام

 ءاوجالا هباشتم ناكناف , ءازجالا فلتخم نوكي وأ ء هسفن ىف ءازجألا هءانشتم مسج نوكي نأ اما

 ةركلا وه.اذهو « هباشتم لعف هنم ردصي نأو دبال .ةطيسبلا ةداملا ىف تلمع اذإ.ةيعيبطلا ةوقلاف

 ةركسلا كلت ىف ةضرتفملا ءازجألا عيمج نوكستو « ةزك ةروص ىلع ناسنالا نوكي نأ ىغبني ناكف

 تقلق ع تادك ن وكب نأو ديال طئاسبلا نأ ىلع هب نولدتسي ىذلا وه اذهو ؛ عبطلا ىف .ةممايشتم

 انوا ابنك ارتو اهاوقؤاابتاضع# :ندقمو زيدماىم.ءانايمملا وتامد وال 1 القنا دش ل ةلشلا

 بئاجعلاو تاناويحلا نادبأ ميرشت لاوحأب لالدتسالا : اهثلاثو . ىلاعت و.هناحبس .عناصلا الإ كاذ

 ىف سانلا ءاصقتساو  !مترثكل رذتعملاكعضوملا اذه ىف كلذ دارياو « اهفيلأتو اهييكرت ىف ةعقاولا

 بلاط .ىنأ نب لع نينمؤملا ويمأ نع ىووام : اهمبارو . نفاا اذه ىف ةلومعملا بتكلا ىف ابجرش

 رمآلا باع نمو ؛ محلب قطنأو ؛ رظعب عمسأ و . محشب رصب نم ناحبس : لاق هنأ هنع هللا ىضر

 ةراح اهنأال ءرانلا وه نوكي نأ بحي رصانعلا ىلعأ : اولاق عئابطلا لهأ نأ بيكرتلا اذه ىف

 لكلا تحت نوكت نأو دب ال ىضر'الاو ءاملا مث « ءاوبلا .ةفاطالا ىف اهنم .نودأو « ةسباي

 ىلع نأال ؛ ناسنالا ندب بيكرت ىف .ةيضقلا هذه اوبلق مهلا م 0 اهتفاثكو اهلقث

 بطردرابوهو غامدلا هتحتو ء ضرأالا ةعيبط ىلع سباي دراب مظعلاو فحقلا مظع هنم ءاضعأ الا

 راح وهو ؛ باقلا : لكلا تحت و ؛ ءاوهلا عبط لبع بطر راح وهو سفنلا هتحنو ؛ ءاملا عبط ىلع

 دازأ تفك امك ربو.« ءاشي فيك امبتري عئابطلا بلق هديب نم ناحبسف « رانلا عبط لبع سباي

 هردكي الكب ارت لا نع هنوصي هناذ فيطل شقنب ىنأي عناص لكنأ بابلا اذه ىف انزكذ امبو

 مث « هقرحت اليك رانا نعو « هتفاطلو هتوارط ليزنال ىك ءاوبلا نعو ؛ هؤحمبال ىك ءاملا نعو

 مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم نا) لاقف ,ءايث"الا هذه ىلع هتقلخ شن عضو ىلاعتو هناحبس هنا

 (انحور نم هيف انخفنف) ءاورلا ىف لاقو ( ىح ءىش لك ءاملا نم انلعجو) لاقو (بارت نم هقلخ

 ( ىحور نم هيف تخفنو ) لاقو ( اهيف خفنتف ىنذاب ريطلا ةئيبك نيظلا نم قلخت ذإو) ًاضِنأ لاقو
 ندا هك عنص فالخب هعنص نأ لع لدي .اذهو:(ران نم جرام نم ناجلا قلخو) رانلا ف كاقو

 هسفن عطقي ابوث هفنأو هف للع تعضو ول كاف , مالا نم هلاصفنا دعب لفطلا ىلإ رظنا : امهسماخو

 هنا مث ١ تمي لو كانه سفتنلا رذعت عم : ةديدم ةدم قيضلا محرلا ىف قب هنا مث « لاخلا ىف تامل
 نيبو ؛ رانااو ءاملا نيبزيم الث يح . مهفلا نع اهدعبأو ءايشالا بفعضأ نم نؤكي لاصفنالا دعب

 و رنا مود
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 ىلاعت هنال « ةجاحلا ردقب ءىث لك تبني ىلاعت هنأ : اهتلاثو . دابعلل تاوقالا تلصح امل هالول هنأ

 هنأ : اهعبارو (ابقزر هللا لع الإ ضرأالا ىف ةباد نم امو) هلوقب ٠« تاناويحلا قازرأ نمض

 الإ هيلع ردقيال امم هلك كلذ نآل ءسبالملل حاصي امو حئاورلاو موعطلاو ناولالا نم هيف دجوب

 ها كلل رار ومار رو رجل انج تايب بطب لضراالل لصخب هنأ: اهينماخو “ا هللا

 كردي نم ىلع الإ حصتال ةايحلا نآل ؛ زاجم توملا دعب ءايحالاب كلذ ىلاعت هفصو نأ معاو

 ةرضنلاونسحلا نم عاونأ هيف لصح ًايحراص اذإ مسجلا نأ الا ؛ توملا كاذكو « معي نأ حصيو

 مالكلا حيصف نم اذهو . ءايشالا هذه لوصح ىلع ةايحلا ظفل قلطأف ؛ءافلاو وشنلاو « ءاهبلاو

 روحا اعمل عمجي هراصتخا ىلع ىذلا

 نال عرزلا سفن : اهدحأ : هوجونم عناصلا ىلع لدي « امتوم دعب ضرأألا ءايحإ نأ ملعاو

 داكي ال هجو ىلع اهناولأ فالتخا : اهيناثو . هيلع جرخب ىذلا دحلا ىلع دحأ رودقم ىف سيل كلذ

 تاداعلا رارمتسا : ابعبارو . رجشلاو عرزلا ىلع رمظي ام موعط فالتخا : !هثلاثو ٠ ىصحو دحب

 ةصوصخلا اهتاقوأ ىف كلذ روهظب

 ةلادلا تايآلا عيمج هريظنو (ةباد لك نم اهيف ثبو) ىلاعتهلوق (تايآألا نم سداسلا عونلا)

 (ءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبو) هلوقك « تاناورحلا رئاسو « ناسنالا ةقلخ لع

 نريدقتلا هلعو 6 نلااوتلاب#نوكت دقو" دنيلوتلاب نوكي دق تاناويحلا ثودح نأ لعأو

 تاناويحلا رئاس ىف مث سانلا ىف كلذ نيبناف ميكحلا عناصلا نم امهف دب الف

 ادحاو نأ ىوري : اهدحأ : هوجو عناصلا ىلا هثودح ىف هراقتفا ىلع لدي ىذلاف ناسنالا امأ

 ىف عارذ هتعقر ناف . نرطشلا رمأ نم بجعتأ ىلا : هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع دنع لاق

 باطخلا| نب رمع لاقف دحاو هجوىىلع ناترم قفتيال هناف . ةرم فلأ فلأ ناسنالا بعل ولو ؛عارذ

 نيبجاحلاكهيف ىتلا ءاضعالاعضاومنا مث . ربشىف ريشهجولارادقم نأ وهو . هنم بحيأ وهام انهه

 ىف ناهبتشي برغلاو قرشلا ىف نيصخش ىرتال كنا مث ةتبلا ريغتي ال « مفلاو فنأالاو نينيعلاو

 دحال ىتلاتاقالتخالا هذه , ةريغصلا ةعقرلا هذه ىف تررظأ ىتاا ةمكحلاو ةردقاا كلت مظعأ اف

 ةدوجوم ةوق ابليكشتو ةفطنلا ريوصت ىف ريؤملاف « ةفظنلا نم دلوتم ناسنالا نأ : اهيناثو . ابل

 روعش ابل نوكي نأ اما ةوقلا كلتف ء اهف ةروصملا ةوقلا تناكناف اهفةدوجوم ريغ وأ ةفطنلا ىف

 هرقل كلل 21 دراذلا اذار ءتيجتملا روضتلا ناذه' نم كينكم# ىتجرا ةكحأو معو كاردإو

 هلاكتسالاحناسنالا ن"الداسفلا رهاظ لوالاو « ةيلعلاو عبطلا درجمب اهريثأت نوكي لب : كلذك



 فقر ةيآلا «ضرأالاو تاومسلا قلخ ىف نإد ىلاعتهلوق
 مدسلل

 ابظفح ردقمو ؛ اهربدب ريدم لا اهراقتفا لإ ؟تاثلالاو لوقعلا دنشريتام كلذ لو

 ةجاب اىلعو . اهبوكر ةحابإ ىلع (سانلا عفني امب) كلفلا ةفص ىف هلوق لد (ةسماخلا ةلأسملا)

 تاذالاب عافتنالا ىلعو ةراجتلاو باستكالا

 (اهتوم دعب ضرأألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو) ىلاعت هلوق ( سماخلا عونلا)

 تافص نم اهب ماق امو . ماسج الا كلت نأ : اهدحأ . هوجو نم عناصلا ىلع هتلالد نأ ملعاو

 حبصأنا متيأدألق) هناحبسلاق . ىلاعت هللاالا اهقلخ لعدحأ ردقيالو ؛ ةبوذعلاو ؛ ةبوطرلاو ؛ةقرلا

 لاقهعفانم رثك "الو : ناذالا ةايحل ابيس هلعج ىلاعت هنأ اهيناثو . (نيعم ءامب كيتأي نف اروغ وام

 ءاملانم اناعجو) لاقو (نولزنملا نحن مأ نزملا نم هومتل رئأمتأأ نوبرشت ىذلا ءاملا متي رفأ) ىلاعت

 لاق  هقزرل اببس هلعج . ناسنالا ةايخل ايبس هلعج اى ىلاعت هنأ : اهثلاثو (نونمؤي الفأ ىح ءىث لك

 ىتاا ؛ ةميظعلا هايملا نم هيفاو عم باحسلا نأ : اهعبارو . (نودعوت امو مكقزر ءامسلا ىفو) ىلاعت

 فنرأ : اهسماخو . ماظعلا تايآلا نم كلذو ءامسلا وج ىف ةقلعم قبت ماظعلا ةيدوالا اهنم ليست

 ةياكح ىلاعت لاق . ماظعلا تايآآلا نم عفنلا رادقمب اردقم هيلا قالا جامتحاو عرضتلا دنع ابلوزأ

 لاق ام: ايمداسو (اراردم مكيلع ءاسلا لس وب !راغغ, !ناكذنا عبر اورفغتسا تلقف) حون نع

 نم تتبنأو تبروتزتها ءاملا اهلعانل نأ اذاف ةدماهضرألا ىرتو) لاقو (تيم دلب ىلا هانقسف)

 جبس جوذ لك

 وأ باحبلا نمد. ةقيقحلا لع. كيلنلا نم لوني !مايتم اننا كنا قتأ : لق ا

 تلصو اذاف ةدعاصتم ةرخأ اهنم جرخيف ضرألا ىف رثؤت سمشلا نأ نم مهضعب هلاق ام نوزوت

 لاصتا نم تدلوتفتلصتاف . زكرملا قيضىلإ طيحلا ءاضف نم تلزنف تلتف تدرب درابلا وجلا ىلإ

 رطملا تارطق ىه تارطق ضعبلاب تارذلا كلت ضعب

 ًارداق ناكاذإ و.« هربخ ىف قذاضلا اوهنو ىلاغت هللا ءركذ اك ءايسلا نم لوني هنا لوقت لبد الق

 راح نمهنا' : لوقي نم لوق امأف : ءامسلا.ف هكسم نأ ىفيعب ىأف , باجتسلا قءاملا كاسما لع

 مدقو « راتخما لعافلا ىفنب لوقلا دعب الإ نكميال هب عطقلا نكل . هسفن ىف نكمي اذهف ضرألا
 ناكمإ عم اننكمي فيكف . مسجلا قاخ ىلع رداقلاراتخلا لعافلاانزوج ىتماناأل ؛ رفك كلذو « ملاعلا

 هولاق امب عطقن نأ مسقلا اذه

 روهظ : اهدحأ : تاهج نم ةايحلا هذه نأ عاف «اهتوم دعب ضرألا هب ىحأف) هلوق امأ

 : اهناثو . ضرالا باود تاع امل هالول امم. امهلكانش امو تسسقعلاو ”الكلا وه ىذلا تاتنلا



 ةيالا «ضر/الاو تاومسلا قاخ ىف نإ» ىلاعت هلوق فق

 ناتنثاو ةئام رحبلا اذه ىفو « ليه اتئام هلوط : نيرس ضرأ ىلا رخآ جيلخ هنه جرخبو « ةئاهتس

 ماظع ةريزج نوسمخ اهنم «ةرماع ةريزج نوتسو

 ةيلاقصلاو: سورلا ضرأ ىف « ةينيطنطسق فلخ ىلإ ةيقذاللا نم دتمب هناف : شطين رح امأو

 لم ةقايثتا ةضرغ او ليسا ةئاتتلث تفل دلوط

 هيفو ؛ ليه ةئاهتس هضرعو « ليم ةئاهثلث قرشملا ىلإ برغملا نم هلوطف : ناجرج رح امأو
 هتضرفىلع امنال « نوكسبأ رحبب رحبلا اذه فرءيو نامزلا نم ىضم نميف نيترماع اتناك نات ريزج

 رحبب لصتي سيلو ؛نارأ ةيحانو ؛ باوبالا بابو ؛ ناورهنلاو « ليدلاو «ناتسربط ىلا دتمب مث
 ةيربط ةريحو « مزراوخ ةريحبك « حئاطبو تاريحبف اهريغامأو . ماظعلا روحبلا ىه هذهف ء رخآ

 وه اذهف ءامل ةقطنملا ةلزنع ضراآلاب طيح سونادقوأ رح نأ : سيلاطاطسرأ نع ىكحو

 روحبلا رمأ ىف رصتخلا مالكلا

 ىلاعت عناصلا دوجو ىلع رحبلا ىف كلفلا ناير<ب لالدتسالا ةيفيك ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 0 ا اا نلللا تكر# قف كناكذلاو نقنسلا نأ : اهدنجأ هوجو“ .نم هو .« سدقتو

 الول : اهناثو . كلذ نكمأ امل اهل هقلخ الولف 2 هذه بيكرت نكم اه ىتا.تالآلا قاخاىنلا

 تيقب ا. امفصع مدعو حايرلاءده الول : املاثو عفناا لماكت ال ابكي رحت ىلع ةنيعملا حا ايرلا

 هذهنم ىلاعت هللا اهريصف ء ضرغلا أ نفسلا 0 رينمبواقةيوقت الول : ابعبارو . تيلساملو

 فارطأ نم فرط لك ضخ هنأ : اهسماخو . مهتاراجتو مهعفانمل اةيرطو ؛دابعلل ةحاصم هوجولا

 ىف راطخالا هذه مهماحتقا ىلإ ثوعدي ايعادكلذ راصف . لكلا ىلا لكلا جوحأو « نيعم ءىثب ملعلا

 . نفسلا هذه اوبكترا اا. هيلا لكلا جوحأو ءىثب فرط لك صخ ىلاعت هنأ الولو رافسألا هذه

 لم رحبلا هللا ريخست : أمسداسو ..هيلا لمح امب عفتتي هيا لومحاو حب رب هنال هب عفتني لماحلاف

 هجاومأ تبرطضاف حئايرلا هللا لدرأ اذا لوما مظعو « جاه اذا رحبلا ناطاس ةوق عم كلفلا

 ةريح 4 ا « نو>حيسو « نو>حج :لثم ٠ ماظعلا هب .دوالا نأ : ابعباس 5 تيلقتو

 وه ىلاعتو هناحبس قاللاف «دتمت الو ةتباا دادزتال مزراوخ ةريحب نا مث ؛ اهرغص ىلع مزراوخ

 ةم.ظعلا تاناويحلا نم راحبلا ىفام : اهنماثو . امف بصنت ىتأا ةديظعلا هايهلا هذه لاح ةيفيكب ملاعلا

 كيرالا فا الو 7 ةمخانلا ل كااوتس ىلإ ابلَض و بو ء اهنغ نفسلا صلخب ىلاعت هللا نا مث

 بذع اذه) لاقو(نايغبيال خزرب امهنيب نايقتلي نيرحبلا حم 7 لاعت ذأ اق وهو + ايجتتلا يطال

 «ضعبلاب طالتخالا نع ضعبلا ظفحت هتردقب ىلاعت هنأ مث * (جاجأ حام | ذهو هنأ رش غئاس تاّرَق



 فق ةيآلا «ضراالاو تاومسلا قلخ ىف نإ» ىلاعت هلوق

 ىصقأ ىلإ «ةشيحلا ضرأ ىضقأ نم ٠ قرشملا ىلإ برغملا نم هلوط دتمب هناف : دنهلا رحب اماف

 زواخيو ليم ةثاعبس و لأ دي ا الا كح رادقم نوكي ٠ نيصلاو دنهلا ةضرأ

 دتمي و٠ ةشبحلا ضرأ دنع جياخ : لوالا : رحبلا اذه ناجلخو . ليم ةئاعبسو افلأ ءاوتسالا طخ

 . ىناثااو. ليم ةئاد هضرعو ليم ةئامسمخ رادقم هلوط . ىربربلا جياخلا ىمسيو ٠ ريربلا ةيحان ىلإ

 ىلإ هاهتنمو ٠ ليم ةئاعبس هضرعو ٠ ليم ةئاعبرأو فلأ هلوط ٠ مزاقلا رحب وهو ٠ ةليا رب جياخ

 نولا ضرأ هيقرش لبعو ٠ هب ىعس كلذلف ٠ مزاقلا هف رط ىلعو ٠ رضخالا رحبلا ىمسي ىذلا رحبلا

 . ىسرافلا جيلخلا:ىمسيو . سراف ضرأ رحب جيلخ : ثلاثلا . ةشيخلا ضرأ هيبرغ لعو ؛ ندعو

 ةئاعب رأوفلأ هلوط .٠ نامع هيبرغ ىلعو:ناركمو زيت“ هيقرش ىلع ىذلا ٠ سرافو ةزضبلا ني وهو

 زاجحلا ضرأ سراف جيلخو ةليأ جيلخ ىنعأ نيجيلخلا نيذه نيبو ٠ ليم ةئامسمخ هضرعو . ليم

 رخآ جييلخ هنم جرخي : عبارلا . ليم ةئانصخو فلأ ةفاسم نيب ايف ٠ برعلا دالب رئاسو نهلاو

 رحب ةريزج ىفو : اولاق ليم ةئامسخو فلأ هلوط رضخألا جيلخاا ىمسيو دنهلا دالب ىدقأ ىلإ
 ىف ةمخض ةزيزج اهم ةريزج نوعبسو ةئاثثو فلأ : ةرماعلا ريغو: ةرداعلا رئارجلا نم دا

 ابن طيح بيزنس: نع "نيضلا'دالب ادنعا ىارتقملا ا ةيعانااو""نتهلا نضرأ لزاما ركل نسا

 هذه لوحو ٠ رمحالا توقايلا جرخ اهنمو ةريثك راهنأو ةميظع لابج ايف ليم فال ةثالث

 ةريزجرحبلا اذه رئازج نمو ةريثك ىرقو ةرماع نئادم اهف ٠ ةرماع ةريزج ةرشع عست ةريزجلا
 روفاكلا اهنم بلي ىتلا ةريرس ةريزجو ٠ ىعلقلا صاصرلا اهنم بلح ىتلا ٠ ةلك

 رحدب لصتيو ٠ سونايقوأ : نوينانريلا هيمستو طيحملاب ىمسي ىذلا وهف : برغملا رحب امأو

 ةيلاقضلاو سارلا ضزأ !ةاذاخخ دنع !لايثلاو بزرذملا ةيحان ىف الإ ةفزط فردي الو نما

 ئصقالا نينوسلا دّوَدَحي لع اراط:ناداونسلا نضال ايذاك . سوتملا ف ىرتلا ىطأ اا

 ريغ لابجلا ءارو كانه نم دتمب مث ةبلاقصاو ةقلالجلاو .٠ سلدنالا مث . ترهاتو ٠ ةجنطو

 كلتنتايمناز. قفسلا هيف ئرخت الحبل اذه قرششملا رع وح .ةنوكسملا بغا طرالل ا

 اذهنمجرخيو.تادلاخلا رئازج : ىمست ةشبحلا نطرأ ليام رتاج تير ةيفو هلح اوت نما برقلإ

 قرزتملا نهد ىط« نييلشملا ناغلبا ظرألا جيلخلا اذه داو . ةبلاقصلا لامش ىف يظع جيلخ رحبلا

 ليم ةثامبهضرعاو ليم ةتاثثق بلل لإ

 هضرعو « ليم فال ةسمخ رادقم هلوطف : ماشلاو رصمو ةيقيرفاو ( مورلا رحب امأو)

 هضرعو . ليم ةئامسمخ هلوط « ةيمورلا نم بيرق لامشلا ةيحان ىلا جيلخ هنم جرخمو . ليم ةئامتس
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 عضوملا ىف نأ انبي اك« ماظعلا تايآلا نم حلاصبلل قفاوملا لدتعملا رادقملاب راهنااو ليلا ريدقت

 كانهو ءاليل زبشأ ةتسو اراهن اهبف ربشأ ةتس ةنسلا نوكت , سأرلا تمس لع بطقلا نوكي ىذلا

 ا عم كالا« نار غانو[ رلاةلو ناو نكمل حاصي الو « جضنلا متي ال

 01 و فمنعلا عولط دنع ءادتبا ىلاعت هللا ةردقب لصح هنا انلق ول ءاوهلا ىف ءوضلا رورظ

 بجو: سمنشلا انلق نإو مالكالف ء سمشلا عولط دنع ءاوهلا ىف ءوضاا قلخ هتداع ىرجأ ىلاعت

 « ماسجاألا رئاس نود ةيصاخلا هذبب سمشلا صاصتخا ناك« هل لباقملا مرجلا ىف ءوضلا لوصح

 ىلاعتو هناحبس عناصلا دوجو ىلبع لدي « ةلثامتم اهرسأب ماسجألا نوك عم

 ذتنيحو ؛ةوقلاو ةئجلا ميظع كلم تاومسلا مارجال كرحلا : لاقي نأ زوحجال مل: ليق ناف

 نأ ىلع ليلدلا لد الف انلوق ىلع امأ : انل عناصلا هنأ ىلع اليلد راهتلاو ليللا فالتخا نوكيال

 اذه مشاه وبأ ىن دقف ةلزتعملا لوق ىلع امأو «لاؤسلا لاز دقف ؛ دايالل ةحلاص ريغ دبعلا ةردق

 ا لامتحالا

 (سانلا عفني امب رحبلا ىف ىرحت ىتلا كلفلاو) ىلاعت هلوق (لئالدلا نم عبارلا عونلاإ)

 لئاسم هيفو

 اللا كل وا كلف ردت م لكم نارودلا نمردلصأ كلفلأ : ىدحأولا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 اذه نم لزغملا ةكلفو . اهيدث رادتسا اذإ ةيراجلا تكلفو « موجنلا اف ىرحت ةعبس قاوطال مس

 هب ديرأ اذاف . عمجو دحاو كلفلاو : لاق . نارود لبسأ ءاملاب رودت اهنال اكلف تيمس ةنيفسلاو

 صالد عردو. ناجه قونو . ناجه ةقان : مط رق كا ا عمج | ميديرأ اذإ ءىب , درينحا ولا

 ءاخو درب ءاب ةمض ةلزنمب هيف ءافلا ةمضف دحاولا هب ديرأ اذإ كلفلا هيوييس لاق . صالد عوردو

 ناتمضلاف رفص نم داصلاو . رمح نم ءاحلا ةمض ةلزنمب هيف ءافلا ةمضف عمجلا هب ديرأ اذإو . جرخ

 ىعملا ف نافاتم اميفيظنللا:ف اتممتاَتَنِإ و

 رحبتسالاقيو .هطاسناو هتعس وهو « هراحبتسال ًار< رحبلا ىمس ثيللا لاق م ةيناثلا ةلأسملا)

 قش ةهن“ال ارح رحبلا ىعس هريغ لاقو . لاملا ىف نالف رحبتو ىعارلاو هيف عستا اذإ ملعلا ىف نالف

 ةريحبلا هنمو قشلا د : نضراالا ف

 : ةسمخ ةفورعملا روحبلا نأ روحبلا عضاومب ءايلعلا نم هريغو ىتابجلا ركذ 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 02 < فلانا ب اردلل)ا رع :.ىاثلاو.: نيلضلا ري : اضيأنل لاه ئذلا قمر" ا رن : اهدحأ

 ناج رج رح : سم اذلاو ء شطين رب : عبارلأو ء رصمو مورلاو ماشلا
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 لكف ؛ ضرعلاب ةفاتخلا دالبلا امأ ؛ لاوطالا ىف ةفلاخلا دالبلا انربتعا اذإ اذه . و ظلم لج - مهو ؛ ءاشع

 ةيوتشلا همايأو « رصقأةيفيصلا هيلايلو ؛ لوطأ ةيفيصلا همايأ تناك رثك أ ىلامشلاهضرع نوكتدلب

 نادلبلا لاوطأ فالتخا بسحب «ىلايللاو ماياألا ىف ةفلتخلا. لا>آلا هذهف ؛ كلذ نم دضلاب

 . عضاوم ةدع ىف هياتك ىف راهنلاو ليللا أ, ىلا هلي: كد بقل و « بيجع تفلت رمأ ءابضوررعرو

 لق) ,رصصقلا ىف لاقو (ليالا ىف راهنلا ل ويو رامنلا ىف ليللا ٍجوي) كلملا كلام هنوك نايب ىف لاقف
 نوعمست الفأ ءايضب كيتأي هللا ريغ هلا نم ةمايقلا موي ىلإ ادمرس ليللا كيلع هللا لعج نا متيأرأ
 هيفنونكست ليلب مكيتأي هتلاريغ هلإ نم ةمايقلا موي ىلا ادمرس راهلا كيلع هللالعج نا متيأرأ لق
 مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل راهلاو ليللا ,كل لعج هتمحر نمو ؛ نورصبت الفأ

 تايآل كلذ ىف نا هلضف نم قاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هتايأ نمو) مورلا فو (نوركشت

 سمشلا رخسو ليللا ىف راهنلا ل وب و راهنلا ىف ليللا مسوي هللا نأ رت ملأ) ناهتل فو (نوعمسي موقل

 رخسو ليللا ىفراهنلا ٍلبويو راهنلا ىف ليللا لوي ) ةكئالملا فو (ىعسم لجأ ىلإ ىرحب لك رمقلاو
 راهنلا هنم خلسن ليللا ملة يآو) سي ىفو (مكبر هللا مكلذ ىمسم لجال ىر لك رمقلاو سمشلا
 رمقلاو سمشلا رخسو ليللا لع راهنلا روكيو راملا ىلع ليللا روكي) رمزلا فو (نوءلظم مث اذاف

 (ارصبم راهنلاو هيف اونكستل ليللا مكل لعج ىذلا هللا) رفاغ مح ىفو (ىمسم لجال ىري لك

 مالكلاقيقحتو ةريثك سنجلا اذهنم تايآلاو (اشاعم د انلعجو اسابل ليللا انلعجو) معا 2

 فالتخا نأ : لوالا : هوجو نم عناصلا ىلع لدي رابنلاو ليللا لاوحأ فالتخا نا : لاقي نأ
 ببسب لصح ام : ىتاثلا . ماظعلا تايآلا نم ىهو . سمشلا تاكرحت طبترم راهلاو ليللا لاوحأ

 . فيصلاو ؛ عيبرلا : وهو لوصفلا فالتخا نم ؛ ىرخأ ىلايللا لوطو « ةرات مايالا لوط

 باط ببسب دابعلا لاوحأ ماظننا نأ : ثلاثلا . ماظعلا تاي.آلا نم وهو ؛ ءاتشلاو « فيرلاو

 نأ : عبارلا . ماظعلا تايآلا نم ىلايللا ىف ةحارلاو مونلا بلطو ؛ مايالا ىف ةشيعملاو بدكلا

 تايآلانم ىفانتلاو داضتلا نم امهنييام عم ؛ قالا ملاصم ليصحت ىلع نينواعتم رامنلاو قبلا نانا

 :سماخلا. حلاصملا ليصحت ىلع انواعتي نأ ال . ادسافتي نأ نيئيشلا نيب داضتلا ىضتقم ناف « ماظغلا

 .'روصلاىف ىلوالا ةخفنلا دنع الوأ قئالخلا توم هبشي « مونلا لع ليللا لوأ ىف قلخلا لابقا نأ

 تانآلا نم اضيأ اذهو )ع ةيناثأا ةخفتاا دنع مهأا ةامل | دوعب ةميش عدلا عولط دنع مظفيو

 ليطتسملا حبصلا روهظب ليللا ةلظ قاقششنا نأ : سداسلا . ماظعلا تايآلا ىلع ةببنملا « ماظعلا
 زدعلا يع دال ثد 226 ردك ىفليسإ (ظانضءام لودج 00 ماظعلات ايلا نم هيف

 نأ : عباسلا (انكس ليللا لعاجو ابصالا قلل افاست اوك دال وه يفاسلا 4
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 مناف « اهلاثم اك اهيفان روق و:تاريعش وأ تاس وراج ةلزنمبءايشأ اممفانتبثأ مث , الثمعارذ اهرطق بشخ

 ةريغصلا ةركسلاىلا تاتباثاا كلت ةيسن ن ود ضرالاىلا ناريغلاو لابجلا ةبسنو ؛ ةيركلا نع اهجرختال

 ىاببلا لضفلا

 عناصلا دوجو ىلع ضرالا لاوحأب لالدتسالا نايب ىف

 تاومسلالاوجأ,لالدتسالا نملبسأ « عفاصلادوجو لع ضرالالاوحأب لالدتسالا نأ ملعا

 رمأ اهعاضوأو اهزابحأو اهريداقم تاومسلا فاصتا نأ ىعدي مدخلا نال كلذو ؛ كلذ ىلع

 لثامت ىلع ةلالدلا ةماقإ ىلا كلذ لاطبإ ىف جاتحيف « رثؤملا نع ىنختسيف « ريغتلا عنتم « هتاذل بجاو

 اهموعطوامناولأو اهزايحأىف اهوص>ح ىنعأ « اهتافص عيمج ىف اهريغت دهاشن اناف « ةيضرالا ماسجالا

  نرءاهتلازإو اهرسك نكمي ؛ مصلا روخصلاو لابجلا ءا رجأ نم دحاو لكنأ دهاشنو « اهعابطو

 11 تاطتخ ا نأ كت كلذك ١ رءالا ناك اذإ و ءايلاغ لفاسلا و.« الفاس ىلاعلا لعجو: ابعضاأوم

 ماسجالا ضعب نمبرقلاو ؛ ةساملاو ؛ زيهلاو : ناكملا نم هيلع وه امب ضرالا ءازجأ نم دحاو

 «زئاج رمأ اهتافصب مارجالا كلت ٍفاصتا نأ تبث اذإو « لدبتلاو ريغتلا نكم اهضعب نم دعبلاو

 اذإو « نيملاظلا لوق نع ىلاعتو هناحبس ميلع ميدق ربدم ىلا صاصتخالا كلذ ىف اهراقتفا بجو

 عيرفتلا كيلع لبس مالكلا ذخأم تفرع

 : لئاسم هيفو « راهنااو ليللا فالتخا لئالدلا نم 6 ثلاثلا عونلا )

 هفلخي هفلخ : طوق نم لاعتفا هنأ : امهدحأ : نيريسفت فالتخالل اوركذ (ىلوأالا ةلأسملا)

 "ا د ىرخاو تاعدلا ى اهيداعت زابتلاو لبللا فالتاف : قاثلا ايو: لوالا بهذ اذإ

 فلخن هئيجمو « هئيجم فلخي هباهذف ؛ هدنع نم ءىجو هيلا بهذي ناك اذإ . نالف ىلا فلتخ نالف

 ليللا لعج ىذلا وهو) ىلاعت هلوق رسف اذهبو « هفلخو رف رخآ ءىث دعب ءىحب ءىش لكو ؛ هباهذ
 اال الل رك. رصإلا رلوادلا ىف .ءاراهتلاو ليللا:فالثخا:دارأ ::ناثلاو (ةيلخ ناهنلاو
 نايلبا يه : اننلتحا .نيئبش لكل لاقي .؛ ىنايمكيلا !لاق ناصقتبلاو

 امهف ؛ ةنمزالا ىف رصقلاو لوطلاب نافلتخي اكراهلاو ليللا نأ وهو . ثلاث هجو هيف ىدنعو

 نم عضوم ىف ةعاسلا كلتفاهتنيع ةعاس لكف . ةرك ضرالا : لوقي نم دنع ناف ؛ ةنكمالاب نافلتخ

 سماخ ىفو ؛ برغم عبار ىفو ؛ رصع ثلاث عضوم ىفو؛ رهظ رخآ عضوم ىفو ؛ حص ضرالا



 عنا ةنآلا «ضر“لاو'تاومنعتلا قاخ' ىف نإ» ىلاعت هلوق

 ىضقأ ىف قفت ئذلا فوسللا نأ“ ةرئادلا دارا ىف تواغلا تس هكاولا كفو ئاقنا ةحلازأ

 ف ةركاابتأ تبت... راكبنلا لو فك ذخلا ةزانعغ هلى نجار انقل لوا ناو الع

 نزلو "طاب لوالاو اضع وأ :ارتقم را ايهم فكن وأ فان ضرالا سرس
 بك اوكلانمهلرمظيالو ؛ هيلعبطقلاعافترا دادزيال بطقلا تمس ىلع بونجلا نم كلاسلا ناكل

 ىاثلاوءاهضورع فالتخا بسحب ةفاتخم اهلاوحأ نأ انيب انكل  كلذك نكي ملام روهظاا ةيدبالا

 صقتنالو « رعقملا كلذ ىف هلغوت ماود ىلع هنع ةيفخ روهظلا ةيدبالا تراصل الإ و لطاب اضيأ

 ضورع فالتخا بس<ةلصاحلاةعبسلا بتارملا نايب ىف انمدق ام ىلع ةبذاكىلاوتلاو بطقللا عافترا

 ةيعانقإ اهريرقت نس> ىلع ةجحلا هذهو ::نادلبلا

 ةريدتسم ضرالا نوك بجوف . ريدتسم ضرالا لظ 4( ة يناثلا ةجحلا)

 قونلاب لور الإ“ هفاشال عقال هنالل ءئنضرالا ةلظ تع سما فاما نآ كلل

 سحنانآل . ريدتسمرمقلا فاسخناو : لوقن مث . سمشلا نيبو هنيب ضرالا طسوت دنع هرهوج نع

 دادتما نال .:ةريدتسم ضرالا نوكنت نأبجو كلذ تبث اذإو ؛ اريدتسم هنم فسخنملا رادقملاب

 ةعطقلا نيبو « املع سمشلا قارشاب ةئيضتسملا ةعطقلا نيب كرتشملا لصفلا لكش ىلع نوكي لظلا

 لظلا لك لكش ىذلا كرتشملا لصفلا كلذ نوكي نأ بجو اريدتسم لظلا ناكاذاف . اهنم ةملظملا

 نم دحاو بناجب صت# ريغ مالكلا اذه نا مث ؛ ةريدتسم ضرالا نأ تبثف ؛ اريدتسم هلكش لثم

 لكش نأ عم ؛ جوربلا كلف ءازجأ عيمج ىف قفتت فوسكلل ةبجوملا رظانملا نال ء ضرالا بناوج

 بناوجلا لكن م لكشلا ةريدتسم نضرالا نذاف...ةرادتسالا لع ادبأ فّوسخلا

 , كاذك اهئازجأ عيمج لاح ناكىتمو ؛ كلفلا نم دعبلل ةبلاط ضرالا نأ (ةثلاثاا ةجحلا )

 نيرمأ, ضرآلا ةيركىف ىفحدقنم جتحاو « ةرك لظلادادتمانأل ؛ ةريدتسم ضرألا نوكت نأ كونو

 ناكل كلذك ناكولو ماعلا زكرم ىلع اةبطنم اهزكرم ناكل ةرك تناكول ضرالا نأ : امهدحأ

 أطيحم ءاملا نوك مزايف « زك رملا بلط ىضتقت ءاملا ةعيبط نال « بناوجلا لكنم اهم اطرح ءاملا

 ادج ةرعقملا ٌزاوغالاو ةمظتلا لاخلا و:لالتلا نق ضاراللا قف دهاشنا ]ناكل 0 02101 ١

 ةريزج ةلزنمءاملازع ضرالا نم بناج جارخا تضتقا ةيحلالا ةيانعلا نأب لوالا نع اوباجأ

 ضرزالا٠:بناؤج“نضعب' نم: هاما نلبس دعبل اضيأاو : تااناوحلا اوت. ناككلا

 املا قم نضال ك2 نع جرخي ذئنيحو ؛ اهنم ةرئاغلا عضاوملا ىلا

 نم ةرك انذختا ول : اولاق : ةرك اهنوك نع ضرالاجرخت ال سيراضتلا هذه نأ ىناثلا نعو

 «:[ رخف م02



 ه1 الدجل, درا نم !لوقعم انك و/نلااو.:اعابأرأ امل ُضالا ةزكتيلمشقنا ماع اًياوز

 عضوم اف « ءامعابرألا ةثالث نأ ملعأ هللاو لاقيو  زوافملاو راحبلاو لابجلا نم هيف ام عم نييلاهشلا

 كانه نأ دنملا نع ىحبو .ضرألا ةبق : ىمسي ؛ ءاوتسالا طخ ىلع ةجرد نوعست هلوط ىذلا

 نم ًابيرق ةراعلا لوط دجو مث . ةبق : الجال ىمستف ؛ نيطايشلا رقتسم ىه ةريزج ىف ةخماش ةعلق

 اوفاتخا مهنأ الإ ٠ برغملا نم اهءادتبا اولعج نأ ىلع اوقفتاو « هيلع عمجاك وهو « رودلا فصن

 رئازجنم هذخ أ, مهضعبو . سونايقوأ رحب وهو طيح ا رحبلا لحاس نم هذخأي مهضعبف « نييعتلا ىف
 نع اهدعبو « رهدلا ميدق ىف ةرماع تناكامنأ لئاوآلا معز . تادلاخلا رئازج : ىمست هيف ةلغو

 ةراعلا ضرعدجوي ملو ؛ اضيأ ءاهتنالا ىف فالتخالا عوقو اذه نم مزايف ؛ ءازجأ ةرشع لحاسلا

 ءاوتسالا طخ ءارو نأ معز سوميلطب نأ الا ؛ءاوتسالا طخ نم ةجرد نيتسو تس دعب ىلإ الإ

 اومسقمث ؛ ةجرد نينامتونيتنثانم ابيرق ةراعلا ضرع نوكيف ؛ ةجرد ةرشع تس دعب ىلا ةرام

 هؤادتب او يلاقالا : ىمست ىتلاىهو « ءاوتسالا طخةازاوم ىلع ةليطتسم عطقعبس رومعملا ردقلا اذه

 طخ نم ةجرد ةرشع ثالث نم بيرق دنع نم مبلاقألا لوأ ذخأي مهضعبو ؛ ءاوتسالا طخ نم

 ةلقل ٠ ميلاقألا نم اهءارو اه دعي الو ةجرد نيسمخ دعب ىلا عباسلا مبلقالا ركألاو ؛ ءاوتسألا

 ةراعلا نم هيف اودجو ام
 « ايلبجو ايلبسو ءايرحو ايرب ابضعب نوك ء ضرآألا لاوحأ فالتخال (ثلاثلا ببسلا)ل

 اهاوحأ فاتختف , ضعبب ماسقأللا هذه ضعب بكرتيو ؛ دجت ىلعو ؛ روغ ىفو ؛ايلمرو ايرخصو
 ضر كل لعج ىذلا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هائيصقتسا دقف عونلا اذب قلعتي امو . اديدش افالتخا

 0 ل دك 31 تف رعالعو 5 أ 'ضرالا لاؤحأب "قلعت انماو (لانب ءامنملاو اشرف

 لوط : لوقنف ءاضرع ىمسي بونجلاو لامهشلا نيب اهدادتماو ؛ الوط ىمسي برغملاو قرشملا نيب
 ضرالاهجو عيمج راصل الإو لطاب لوالاو ؛ ابدحم وأ ؛ ارعقم وأ اهقتسم نوكي نأ اما ضراالا
 سيل نكل « اهتبيغ دنع ةدحاو ةعفد ايلظم هعيمج راصلو ؛ سمشلا عولط دنع ةدحاو ةعفد اتم

 ل الرصف هلا دلما راعااو تسل نا اوااق واد معلا نما انزتتعا احل اان ال ”كالاقك مالا

 دالبلا ىف كلذ دجوي ل همامتو هلالجنا لوأو ؛ همامتو فوسكلا لوأ ىه ىتاا ةعبرالا هلاوحأ
 نللا ىف امم رثكأ اهنم قرشلا دلبلا ىف ليللا نم ىضاملا دجوو « دحاو تقو ىف لوطلا ةفلتخما
 قرشلادلبلاىف هنم رثك أ ىبرغلا دلبلا ىف ليللا نم ىضاملا دجول الإو : لطاب ًاضيأ ىتاثلاو ؛ ىبرغلا

 لوط نأ تيث نامسقلا لطب املو « ايناث هقرش ىف مث ؛ الوأ رعقملا برغ ىف لصح لوالا نال

 نيب توافتلادجن ان “ال لطاب ىناثلاو ؛ ًايسدع وأ ًايرك نوكي نأ امإ بدحلا اذه مث ء بدحن ضرالا



 فلن ةيآلا «ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نإ» ىلاعت هلوق

 برقلاب ىلا بك اوكلا ريصتو ءراهنلا لدعم ىف ناكام الا ٠ هراهن عم بكوك ليل قفتي ملو
 سمشلا رو «٠ ءافخلا ةيدبأ بونجلا بطق نم برقلاب ىتلاو ؛ روهظلا ةيدبأ لامشلا بطق نم

 عضوملا ضرع لثم لامشلا ىلإ راهنلا لدعم نع امهدعب نيتطقن ىف سأرلا تمسب

 انههو « مظعالا ليملا لثم هيف بطقلا عافترا ريصي ىذلا عضوملا وهو «ثلاثلا مسقلا)
 ,جوربلا كلف رمي ذتيحو . قفالا ناسامب امهنأ الا امهبورغو جوربلا كلف ىلعق عولط لطبي

 قيصلا بالقنالا ىف الإ سأرلا تمسب سمشلا رم لو ؛ سأرلا تمسب

 سمشلاوجوربلا كلف رورم لطبي انههو : كلذ ىلع ضرعلا دادزي نأ وهو 4 عبارلا مسقااإل
 ءافخلا ىدبأ رخآلاو ء روبظلا ىدبأ جوربلا كلف نم ىلامشاا بطقلا ريصيو . سأرلا تمسب

 ىفيصلا باقنملا بورغ مدعني انههو « ليملا مامت لثم ضرعلا ريصي نأ «سماخلا مسقلا)
 قفأىفيرلاو « قرشا اقفأىعيبرلا لادتعالا غولب دنعو  قف'الا ناسامب !هبنكل ىوتشلا عولطو

 جوربلاك افق بطني ذديحو بونجلاةهج ىف ىوتشلاو لامشلا ةبج ىفىفيصلا بلقنملا نوكي برغملا
 ذخأت# مث كلذك دلياقم :برتيو  ةفد ناطرشلال وأ ىلإ «ىدملا لوأ نم علطي مث « قفالا ىلع

 كانه ليللامدعنيو , ةمدقتملا ةلاحلا دوعت نأ ىلا ؛ عولطلا ىف ةبراغلاو . بورغلا ىف ةعلاطلا جوربلا

 ىوتشلا ىف راهلاو « قيصلا بالقنالا ىف

 روبظااىدبأ جوربلا كلف نم سوةريصيذئيخ ؛ كلذ لع ضرءلادادزي نأ (سداسلا مسقلا)

 ؛ اراب نوكي اهانإ سمشلا عطق ةدهو . ابطسو ىف بلقنملا نوكي ثيحب ؛ ئيصلا بلقنملا ىلي امم

 ضرعيو ؛ اليلنوكي اهايإ سمشلا عطق ةدمو « ءافخلا ىدبأ ىوتشلا بلقنملا ىلب ام: ابلثم ريصيو
 ناطرتسلال وأنك :«تونحلا ةحانب نم نابلا فصن ىدملا ىفارواذات 5 جوربلا ضعبل كانه

 لبق ناطرسا! علط دق نذاف ؛ قرشملا قفأ ىلع ىعيبرلا لادتءالا ةطقنو ؛ لامشاا ةيحان نم هيلع

 توحلا.رخآ ةرورضلاب لطي كلفلا رحت اذإ مث « لما لبق روثلاو ؛ روثلا لبق ءازوجلاو . ءازوجلا

 كلذك اهريظن بيغي ةسوكنم علطت ىتااجوربلاف « هريظن بيغي هنافعلطيءزج لكو ؛ ضرآألا تحت هلوأو

 اقبطنم راهنلا لدعم كانه نوكيف ؛ ةجرد نيعست بطقلا عافترا ريصي نأ (عباسلا مسقلار)

 نمىلامشاا فصنلا نوكيو ؛ الصأ بورغلاو عولطلا لطبيو : ةيوحر ةكرلا ريصتو ؛ قفآلا ىلع
 أراهم اهفصنو اليل ةنسلا فصن ريصيو « ءافخلا ىدبأ ىبونجلا فصنلاو ؛ روهظلا ىدبأ جوربلا كلف

 طخ نأ مِلعا : ةراعلاببسب اهاوحأ فالتخا ضرألا لاوحأ فالتخال (ىاثلا ببسلا ١

 ىلع اهل ةعطاقم ةميظع ىرخأ ةرئاد تضرف اذاف ؛ىبونجو ىلامش : نيفصن ضرأألا عطقي ءاوتسالا



 ةنآلا ضر الات اَؤِمَسلا قلخ ىف نإ » ىكاعت هلوق "1

 عناصاا دوجو ىلع لادلا ثودحلا نايضتقي امهو ؛ نارخألا نامسقلا

 ىكلفلا ىلإ مدجلا جسفت م هنال ةيمسجلا ىف ةيواستم ماسجالا نأ رثع عبارلا)

 كرتشم ميسقتلا درومو ؛ سبايلاو بطرلاو ؛ درابلاو راحلاو « فيطللاو فيثكلاو « ىرصنعلاو

 بحجب ةيهاملا ىف ةيواسنملا رومالاو ؛ تافصلا هذه نيب كرتشم ردق ةيمسجلاف ؛ ماسجاألا لك نيب

 نذاف ؛ هريغ ىلع حص مج لبع حص ام لك نذاف « تافصلا ةيلباق ىف ةيواستم نوكت نأ

 دب ال ؛ ةفصلاو ؛ عبطلاو ؛ لكدشلاو ؛ عضولاو « رادقملا نم هب صتخا امب مسج لك صاصتخا

 هؤامسأ تسدقتو « هلالج لج ميدقلا عناصلا ىلإ راقتفالاب ىضقي كلذو « تازئاجلا نم نوكي نأو

 « ضرالاو تاومسلا ماسجأ نم ةطبنتسملا لئالدلا دقاعم ىلإ ةراشالا وه اذهف « هريغ هلإ الو

 رحأ ةعبس هدعب نم هدهي رحبلاو مالقأ ةرجش نم ضراآلا ىف ام نأ ولو) عنادلا تابثا ىلع
 (هللا تاملك تدفن ام

 : نالصف هيفو ضرأألا لاوحأ لئالدلا نم «ىناثلا عونلاا)

 لوالا لصفلا

 ضرآألا لاوحأ نايب ىف
 : ابايسأ ضرآألا لاوحأ فالتخال نألعاو

 : ماسقأ ىهو « كلفلا ةكرح ببسب اهناوحأ فالتخا («لوآلا ببسلاإل

 عطاقت ٠ ملاعلا ىطق اهتقفاومب ءاوتسالا طخ ىلع ىتلا ىهو « ضرعلا ةميدعلا عضاوملا : لوألا

 كافلا ةكرح نوكتو « نيفصنب ةيمويلا تارادملا عيمج عطقتو « ةمئاق اياوز ىلع راهنلا لدعم

 ىدبأ الو : روهظلا ىدبأ بكوك روصتي ملو « هراهن عم بكوك ليل كانه فلتخي ملو « ةيبالود

 سأرلا تمسب جوربلا كلف ريو . بورغو عولط : نيبطقلا ىوس ةطقن لكل نوكي لب ؛ ءافخلا

 ىف نيترم سأرلا تمسب سمشلا رمتو « قفآلا ةرئاد هيبطق غولب دنع كلذو « نيترم ةرودلا ىف

 نيلادتعالا ىتطقن اهغواب دنع كلذو « ةنسلا

 بطقو « قفالا نم ايف عفتري لامشلا بطق ناف ء ضرع امل ىتلا عضاوملا «ىناثلا مسقلا)

 اهعطقيف تارادملا رئاس امأف . نيفصن ىلع طقف راهنلا لد. قفآلا عطقيو هنع طحني بونجلا

 اذهو»؛ كلذ فالخ ةيباونجلا قو:ىاخلا نم رظعأ ةيلامشلا ىف امهنم رهاظلا « نيفاتخم نيمسقب

 ال1 ١4 هكيطا فر ةفالخلا اةيردللا فو لهللا:نم لؤطأ ةللاتنقلاهفترابنلا نك



 "1 ةيالا «ضرالاو تاومسلا قاخ ىف نإ»ىلاعت هلوق

 لف « هفسلاو ثبعلا ىلع , ةمئادلا تاكرحلاو , ةمظعتسملا مارجالا هذه رادم نوكي نأ لوقعلا

 : نامزلا و. رهدلا لع ابلاغ ..ًارهاق ًاريدم نألالإ هيلا :باهذلاب:قيلأللا وه مسق لوقعلا ىف قد

 نامالا الإ اندنع سيلو ء اهيلع علطملاو . اهب رثأتسلا وه ةفيطل محلو « ةيفذع رارسأل اهكرحب

 تقاخ ام انبر ضرآلاو تاوامساا قلخ ىف توركفتيو ) لاق ام ىلع لامجالا لع اهب

 ( الطاب اذه
 ءوضو ةرهزلا ضايبو ؛ دراطع ةرفص لثم : ناولأللا ىف ةفلتخم اهازن انأ (رشع ىداخلاوإل

 بك اوكلا م دحاوأ لك فالتخاو لحز ةدوكو « ىرتشملا ةيردو ٠ خيرملا ةرمحو سما

 ؛ ةسوحنااو ةداعسلاب ةفلتخم ًاضيأ اهارزو ء صاخ بيكرتو ؛ صاخ نولو ؛ صاخ مظعب ةتباثلا

 االيعس تكاركتلا (ناطلس,ىارثو ءااهدعتمأ اجنوذلهت ىقرتو اردطأ ةراشللا تك وكلا نس لذ

 :' ثانللاو “+ دوك ؛”ةوجولا ىف" ةنفلت اهارتو“ ١ ضحي ف انت تالاصتالا

 ادعاصو خشطرو ”لي اونا راو ,. التاب فاحص ىف كورا

 صاصتخ انأب لقعلا ىضقيف ؛ رهوجلا ىف ءاقثلاو ءافصلاو ةيفافشلا ف اهرسأب اهكارتشا عم « ًاطباهو

 صصخم صيصختب نوكي نأو دبال هب صتخا ام اهنم دحاو لك
 نوكتنأ اما ىبف ؛ لاعلاذه ىف ريثأت امل ناكو بكاوكلا هذه نأ وهو (رثع قاثاوإل

 يرفأ ايضخت تركنأ انا ةفل د تيناكرتافا و طن واح الزو ةففاذتم الوأ« ةنواكتما وأ( هنا

 ؛ اذيأٍايلاغ ىوقلا ناك نضيت نم مزة ابضتم .ناكداواةرقروقلا 5 ةيراهةسنوكت ىلا

 سيل هنكل ؛ بك وكلا كلذ ةميبط ىلع ملاعلا لاوحأ رهتست نأ بجوف ؛ ًادبأ ابولغم فيعضلاو

 , اهرسأب ايلع“ لعفلا رعت بجو .ةحفادتم ضو ةوقلا فيي اس ب يا ا

 بك اوكلا هذه وه ملاعلا ريدم نوكي الف ؛ اهريغ نع ةرداص ىلاعلا ىف ةرهاظاا لاعفألا نوكتنف

 نإو ٠ الضأ ريغت ريغ .نم ةدحاو ةلاح لع اضيأ ملاعلا ءاقب مزل ةنواعتم تناكنإو . اهريغ لب

 اهتافصو | انيغت.؛,نئكعلابو:ةضغبلا ىلإ :ةحملا نمااطاقتنا: ناك :ةعفادتم ةزاتو ةنواعتف ةرات كناك

 ريخسنلاو ربقلاب املع ىلوتسملا عناصلا ىلإ تاريغتلا كلت ىف ةرقتفم ىه نوكتف

 نم دحاو لك ىلإ رقتفم. بكرم لكو « بكرم مسج لكو « ماسجأ امنأ (رشع ثلاثلاو إل

 ىلإ: رقتفم نكما لك وكما هلع لإ دشن ركل مسج لكف ؛ هريغ هلا نبأ نط دحلارواءاكو ةقادوكل

 لاح نوكي نأ اما هرثؤم ىلإ هراقتفاف رثؤم هلام لكو « رثؤم هلف هتاذإ نكمي لكو « هتاذإ نكمم ؛ هريغ

 قبف« لاح ىهو ذؤدتوملا فاحت ىضفقيا هناآل لطابا كوالا و ةندع لاح وأ نرد لإ



 ةيآلا «ضراألاو تاومسلا قلخ ىف نإ» ىلاعت هلوق "1

 1 قب 7 رملا ج راخلا كلفلا هنع لصفتنا اذإ لثمملا كلفلا نأ : امسداسو . ميلعلا دولا

 0000 ا ا مرج هنأو ؛« لخادلا نم رخآلاو ؛ جراخلا نم امهدحأ

 ةقرلاو نخثلاك لذ ةبسذ نوكي نأ بجو كلذك ناك اذإو.ةبسنلابةقرلا ةياغب 3 , نخُمأا ةياغب

 صيصختبن وك, نأو دب ال « نخثلاب رخآلاو ةقرلابهيناج دحأ صاصتتخاف « ةبوساا ىلع هتعيبط ىلإ

 ؛« برغملا ىلإ قرشملا نم ابضعبف « تاكرحلا تابج ىف ةفلت اهنأ : اهعباسو راتخملا صصخلا
 لعاهيلإةبسنلاب تابجلا عيمجنأ عم ؛ ةيبونجابضعبو . ةيلامشاهضعبو ؛ قرتملا إب رغملا نم اهضعبو
 000 8| لاش لإ اماف ةرحتم نالا اهارن انأ :اماثو.: ريدملا لإ ناقتفالا نم دب الق. ةيوسلا

 الزأ تناك اهنا : لاقي نأ لاحمو ؛ ةكرحلاب تأدتبا مث . ةكرحتم تناكام وأ ؛ ةكرحتم الزأ
 الآ لإ هلاخ نه لافلا هك رشا نال , ريغلاب ةقوسملا ىكتمت ةكركلا ةهأف نآل هك رختم

 ةكرحتم تناكام اهنا انلق نِإو : لاح ةيلزالاو ةكرحلا نيب عمجاف « ريغلاب ةيقوبسملا ىفاني لزألاو

 اكلزت 11 كاك القار (؟هيكك ا تتناك وأ هذ رع كمل كلت لق تيك اغا انلق ءاؤس ةلؤأ

 محدق ربدم ىلإ راقتفالا ىضتقي ةكرحلا مدع دب ةكرحلاب ءادتبالاف ء الصأ ةمودعم ةكرحلا

 00 0 ا 1 كرام كنك لإ دكمإ 1 تدل لاتمت و هناحس

 11 00 ام ب اكرخ ا": لاشي نأ“: "اهتلساتو“ ٠ اهوا: دخلملا نسخ

 09511 كلت رج قفا دا وأ لو نع كفن ةنشملا | نناشجت ىرتانكل .*ةنليغملا بينانج

 ىلإ اهكرح ىف كالفآلا ترقتفاف « همزاول نم سيل هتكرح ءازجأ نم دحاو لك نذاف
 قا وهو « تارايسلاو تباوثلا ريدمو : تاكرحتملا كرحم وه كلذو ؛ جراخ نم كلر

 111 01 فاسو كال ادنها د كلرت ف كحلا ىبيازتلا انها أ :اهزر شاع. كاتو ناجم

 ؛ لقعلا نع ديعبو لطابف ىتاثلا مسقلا امأ ؟ ثبعلاو فازجلاب ةعقاو ىه مأ ؛ ةيكح ىلع ةينبم اهنأ

 دلوت مث : رخآلا ىلا امهدحأ مضنا ءاملاو بارتلا نأ ء ديم رصقو « عيفر ءانب ىف زوج ناف

 ىضقي .هناف «لاع ءانبو ديمتم رصق اهكرت نم دلوتو « تانبللا كلت تبكرت مث ٠ تانبل اءهنم

 تاكرملان م اطادو « بك اوكلا نم اف امو كالفألا هذه بيكرت 0 ني تن اؤنللا, :ةللغ

 ءايحأ ابنا: لاقت نأ اما وخال م * ةمكح ةياعر نه امف ديال هنأ تيثف «ءانبلا كلذ نم لقأ سيل

 11 ناكل نطأ ةلرألا ىدعز رهاف يبت :ابكرص هن) لاقي وأ اهل ةنأر كل حتت -ىبف , ةقطان

 قيقا ل ليفت ازتك ضي ةيلاط .كناك ف افت 5 أنذر ال زل جلب انبلطلا وكس .نأ

 « .ةجاتحم ةرقتفم ىبف ٠ لمكم نم هل دي ال هتاذب صقانلاو « لاكتسالل ةبلاط : (متاوذ ىف ةصقان

 نار هنأ الإ مالا حرعلا كاملابفأ .ىا ةئباغا ىبف « 1 الل اهتكرح ةبلاط نكت ىل نإ
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 عبارلا لكيضفلا

 عناصلا دوجو ىلع لاوح الا هذهب لالدتسالا ةيفيك ىف

 ةعيبطلا ىف ابك ارتشا عم اهناف ؛ كالف"الا هذه ريداقم ىلا رظنلا : اهدحأ : هوجو نم ىهو

 رادقملا كلذ نمدي زأ ىلعابعوقو لقعلا ف عنتمال هنأ عم ء صاخرادقمب اهنمدحاو لك صتخا : ةيكلفلا

 اهريداقم ىفاهراقتقاب ىضق « ةيوسلا لعاهرسأب ريداقملا نأب لقعلا رص ىضقاسلف : ةرذبهنم صقتنأ وأ

 هرءقمب و:هقوفرخآ اكلف هيدحمب سام كلف لكن اف : اهزاي>أ ىلا رظنلا : اهناثو . ريدم صصخم ىلا

 ؛ءازجالاهباشتم مسجولا ةرخآلاب ىهتتي وأ ءازجالاهباشتمن وكب نأ اماكلفلا كلذ مث « هتحت رخآ اكلف

 هفرط ةعيبطا ةيواسم هيفرط نم دحاو لكةعيبط نوكت نأو دب ال ءازجالا هناشتملا مسجتا كلذر

 ىتمو . مسجلا كلذ قلي نأ هرعقم ىلع حصي نأ بجو امسج قلي نأ هيدحم ىلع مص ايف ءرخآلا

 ناك كإذك ناكى مو « ايلاع هعوقو نكمي لفاسلاو : الفاس هعوقو نكمي ىلاعلا نأ حص كإذك ناك

 نأ ::اهلاثو .”ئضتقللا ىلا ةراقتفاب.لقعلا ىضقي آدئاج آرمأ نيتملا,ةةزيح ابنه دحاو لك نصانصخلا

 كلذ نا مث بناوجلا رئاس نود كلفلا كلذ بناوج دحأ هب صتخا هرعقم ىف لصح بكوك لك
 : ءازجاالا هباشتم مسج هدنع كلفلا نال ؛ هبناوج رئاسل واسم كلفلا كلذ نم ىنتنملا عضوملا

 لقعلا :ئطقف:اذئاج انكم ١ًرمأ نوك< يارجل كاس نزيك ركتلا كلذ عملا كلو تا

 ه.اشتم كلفلان اك اذإ و  نينيعم نيبطق ىلع رودتامناف ةرك لك نأ : ابعبارو ء. صصخلا ىلا هراقتفاب

 : ةيواستم اضيأ هيلع ةضرتفملا رئاودلا عيمجو « ةيواستم هيلع ةضرتفملا طقنلا عيمج ناك ءازجالا

 اجل رم] توك هيلا فقال للا عم طقنلا رئاس نود ةيبطقلاب نيتنيعم نيتطقن صاصتخاف

 درأب .اهرئازؤد قم ةنعم ةزئاد: لك نيثت قلاوفلا اذكه )ع ىضتتملا لا اا كلا ا

 اهنم دحاو لك ةيكلفلا ةعيبطلا ىف اهبباشت عم ةيكلفلا مارجأالا نأ : اهسهاخو . ةقطنم نوكت

 همظعو هعاستاةبام عم مظعالا كلفلا ىلا رظناف  ةعرسااو ءطبلا ىف ةكرحلا نم نيعم عونب صتخم

 ةرودلا رودي ال هنم ردصأ وه ىذلا نماث'ا كلفلاو « ةليللاو موياا ىف ةمات ةرود رودي هنا مث

 ىف رودي هتحت ىذلا عباساا كلفلا نا مث ء روبجا لوق وه ام لع ةنس نيثالثو ةتس ىف الإ ةماتلا

 مكح فالخ ىلع هنأ عم ءطبلا ديزمب ردصالاو « ةعرسلا ديز؟ مظعالا صاصتخاف ؛ ةنس نيثالث

 رغصل ةرادتسا عرسأ رذصالاو ؛ هرادم ظعل ةكرح أطبأ عسوالا نوكي نأ ىغبفي ناك هناف لقعلا

 ريذقتب : هلع: وهام نصتخا البنان دحاو لك نأر فك (ز لاو  ظطسخل 007
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 بك اوكلا ركءارم تاكرح
 هنأ : اهدحأ . ةفلتخم لاوحأ بك اوكلا هذ ضرعي ةفاتخلا تاكرملا هذه ببسب نأ ملعاو

 .ةعبرأ|منم ةطوبضملا عاونالاو . ماعلا اذه ىلإ هبسنلاب ةطوبضم ريغ ةفلتخم داعبأ الم رمقلل لصح

 برقالا دعبلا لع ربودتلا زكرمو :ريودتلا كلف نم برقالا دعبلا ىلع رهقلا نوكي نأ : لوآلا

 رطق فصنل ثم ؛ ةرم نوثالثو ثالث وهو . برقالا دعبلا : هل لاقيو « زكرألا جراخلا كلفلا نم

 ريودتلا كلف زكرمو. ريودتلا كلف نم دعبأللا دعبلا لع رمقلا نوكي نأ : ىناثلا . بيرقتلاب ضرالا

 يدنا ثالث وهو ؛دعبالل برقالا دعبلا وهو ؛ زكرملا جراخلا كلفلا نم برقالا دعبلا ىلع

 زكرمو «ريودتلا كلف نم برقالادعبلا لع رمقانوكي نأ : ثلاثلا .. ضرالارطق فصن لدم ةرم

 ةعبرأ وهو «برقالل دعبالا دعبلا وهو ؛ زكرملا ج راخلا كلفلا نم دعبالا دعبلا ىلع ريودتلا كلف

 .ريودتلا كلف نم دعبالا دعبلا لعرمقلا نوكي نأ : عبارلا . ضرالارطق فصن لثم ةرد نوسمخو

 نوتسو ةعبرأ وهو دعبالادعبلاوهو ؛ زكرملا ج راخلا كلفلا نم دعبالا دعبلا ىلع ريودتلا زكرهو

 ىلع ىنأ ام ىلع ةفاتخم لاوحالا ةعبرالا طقنلا هذه نيب ام نا مث ء ضرالا رطق فصن لثم ٠ ةرد

 ناف ةيولعلا امأف . ام اطاترا سمشلاب ةطبترم بك اوكلا عيمج نأ : اهيناثو . ناحيرلا وبأ اهحرش

 اهريوادت زك ارمزع سمشلا ركرم دعيرادقمب لوكت ًادبأ اهريوادت كالفأىرذ نع اهزك ارم دعب

 . سمشلا ةلباقم نوكت ذئيحو. اهتلباقم ىف تناك ضيضحلا ف تناك ىتمو . ةقرتح نوكت ذئنيحو

 فصن نا : ليقو ٠ عوجرلا فصتنم ىف اهلباقيو ٠ ةماقتسالا فصتنم ف سمشلا نراقي كلذو

 سمسشلا انراقم ناك اذإ هنأ مزليف ٠ سمشلا لم كلف رطق فصن نم رظعأ خيرملا ريودت كلف رطق

 كالفأ ر؟ ارم. ناف تاللفسلاامأ و ٠ امل الباقم ناك اذِإهنم رظعأ 0

 قصتنم ىف ضيضحلاو : ةورذلا سمشلا نراقت نأ مَرايف - نسمشلا انراقم نوكي ادبأ اهريوادت

 . امهريودت كلف رطق فصن رادقمم سمشلا نع امهنم دحاو لكدعب ةياغ عوجرلاو ٠ ةماقتسالا

 اطسوتم نوكي ادبأ سمشلا زكرم ناف رمقلا امأو بيرقتلاب () دراطعلو (هم) ةرهزلل : وهو

 : دعبالا دعبلا نع هريودت زكرم دعبل لاقي كلذلو ٠ هريودت زكرم نيبو ٠ دعبالا هدعب نيب
 ب اك نما مزاف سمشلا نم هريودت زكرم دعب فعض هناآل ٠ فعاضملا دعبلا

 تالا ديلا ف ناك مو ءاحل انزاقم وأ ىنئشلل الباقم نوك نأ.اماق دعب الا دعبلا ىف هريودت

 سمشلا عم هعيبرتو دعب الا دعبلا ىف هلابقتساو هعامتجا نوكي كلذلف « هعيبرت ف سمشلا نوكت

 بوقالا ف



 86 .8 ةيألا نطو لانو تاومسلا قلخ 3 نإ» ىلاعت هلوق

 زاك اة د رح هز ب غر حش كالفاألا هذه نم دحأو لكو . لصفنملا كلفلا كلذانيممتم

 ةمدقملا ىلع ءانب تاركلا هذه ةفرعم ىلا اولصو امنإ سانلاو « الو عفم ناك ا ممأ هللا ىضقي نأ ىلإ

 )١( اف نأششلا امتإ ءايشاألا هذبب لوقلا حصل تع ول | أ كلش الو : اهانررق أ

 قلانلا [بلكنلا
 تاكرحلا رداقم ىف

 ريدملاو: ظعالا كلفلا ىوس قرشملا ىلا برغملا نم كرحتت كالفآلا عيمج نا : روهمجلا لاق

 ىلاوتا ىلا ةكرحلا : ىمست هنقرشلا ةكرحلاف «رمقةللريدملاو ؛ لئاملاو ؛ لثمملا كلفلاو ؛دراطتل

 ةدحاو ةرود هتليلب موب لكىف ةعيرس ةكرحك رحتي مظعألا كافلاو . ىلاوتلا'تالخ' ىلا ةَيَرلاَو

 بك اوكللعقب هكر اتقوا منك ل ركل" كافل عيمج كرحيو . ملاعلا ىطق نايمسي نيبطق ىلع

 نيتسو تسلك ىفةئيطبةكرح كرحتي تباوثلا كلفو . ىلوآلا ةكرلا : ىمستو ؛ بورغلاو عولطلا

 لوح نارودي امهو . جوربلا كلف ىلق : نايمسي نيبطق ىلع «ةدحاو ةجرد نب : ع اا ظ

 ةكرحلا هذهبو  ةكرحتملا كالفآلا عيمج ةكرحلا هذه قفو ىلع كرحتتو ؛ ىلوألا ةكرحلاب ملاعلا ىطق

 ىهو ؛ جوالا ةكرحو . ةيناثلا ةكرحلا : ىمستو ؛ جوربلا كلف نم اهبعضاوم نع تاجوالا لقتنت

 ةداشلاةا وار امة 5 : اهدحأ“: "تاشاللا ترا تتيح اهإ كبازؤتلاز كرازثلا 2

 ةناث ”تياؤتلا'ن اكف“: ةةزانبناا ىلإ "كرش ال حو ءاجلا كرت ةراسلا : ناتو نك الاذن

 ”[عاةتبات“ اهنيبأاق ةاعبأ: 0 و. ريثعي لل دحاوزادقم لع ةكباث ابطورع : اهنلاثو . كرات ١

 5ع ةيقؤالا ١ افراق تقوس انقا 1 ةمهوتملا ةروصلا ريغتت ال دحاو لاح

 باقح الاو نورقلا ىف الإ توافتي ال يحب ؛ اًوفأو ابعولظب ةطوتم ملا ماوع رثكأ

 ( طند) ىرتشملا ١( ب) لحز :اذكه موي لك ىف كرحتت اهناف ؛ ركرملاةجراخلاكالفالا امأو

 ةكرح ىمستو (وم جي حي) رمقلاو (ح طن) دراطع (ج طن) ةرهزلا (رك ال) سمشلا ةلالدب خيرملا

 ريوادتلا الفالاو ٠ وفلافك رضوا رانا ق1 يك راو >ىهو . طسولا ةكرخو* ٌركزألا

 دراطع ( طنول) ةرهزلا (بمرك ) خيرملا ( ط دن) ىرتشملا (حرن) لحز « رادقملا اذهب كرت

 شد فالتخالا ةخر>و . ةصاخلا كرالفب ىمستو (دن ج ب ) رمقلا (دكو ج)

 انيدياب ىلا لوضالا راسا سايب دكه(
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 هيمسن م رجلا كلذو : ضر الاب طيحماكلفلا نخمت ىف زورغم ؛ ةكرحلا ريدتسمىرك مرجيىف ازوكرم
 ةرات ضرالا ىلإ ةبسنلاب بكوكلا لاح فالتخا هتك رح ببسإ ضرعي ذئنيخ ؛ ريدتسملا كلفلاب
 طيحماكلفلان وكي نأاما و رظنملا ف ربكلا و رغصلابةرا7و ؛ ةماقتسالاو عوجرلابةرات ودعبلاو ب قلاب

 لماحلان وكي نأ مزليو : كاملا ج راخلاكلفلا رهف ضرآأللا زكرملاقفاوم هزك سم سيل ضرالاب

 مظعأ كلفلا كلذ نم ج وربلا كلف ىنصن دحأ ىف

 نامز ىف جوربلا كلف صن دحأ عطقي نأو ؛ ضرالا نم دعبلاو برقا : هببسب لصح مرج الف

 |متعرسو « اهربكو اهرغص ىف بك اوكلا لاو>أ فالتخانأ رهظف ؛ رخآلا فصنلا هعطقنم رثكأ

 «ريودتلا كلف ىنعأ : نيئيشلا نيذه دحأبالإ هلوصح نكمي ال ضرأ الا نم ؛ اهدعبو اممرقو « اهئطبو
 زكرملا جراخلا كلفلاو

 اهنم « ةعسنلا كالفالا هذه : اولاقف . كالفالا ىف مهلوق ليصفت ىلإ عجرنلف اذه تفرع اذإ

 كلف وهو ؛ نيترك ىلإ مسقني ام اهنمو . تباوثلا كلفو « رظعألا كلفلا وهو ؛ ةدحاو هاب

 نابدحلا امهاحطس ساهي ثيحب ؛ ملاعلا زكر مريغ هزكرم رخآ كلف هنم لصفني هنأ كلذو . سمشلا

 ىلع نارعقملا امهاحطس سامتيو ؛« لصفنملا كللفلا نم دعب الا دعبلا وهو ؛ جوألاىمست ةطقن ىلع

 كلف هنع لصفنم ءد>او كلف ةقيقحلا ىف امهو . هنم برقا دعبلا وهو ؛ ضيضحلا ىمست ةطقن

 جراخلا لصفاملاو . لثمملا كلفلا : هنع لصفنملا ىمسيو ءاعسوت . ناكلف : لاقي هناادإلاا: رأ

 ىلا مسقني ام اهنمو . هيحطس هحطس سام ثيحب هيف قرغم سمشلا مرجو. ج وألا كلف زكرملا

 كلل ل كلل انعم دحر لكل نق: ة هولا ةنولعلا تك اوكلا كالفأ'ىهو ءزك أ ثالث

 7 كلف نم لسشلا مرج عقوم لثم 2 جراخ نم هعقوم رخآ اكلفو « سمشلا

 . لماحلاكلفلا : زكرملا ج راخلاىمسيو . هحطس سامي ثيحب هيف ق ميكو كتلاوءز) وذنلا كلذ

 ىكلف لثم نيكلف هل ناف دراطع امأ ءرمقلاو دراطع كلف وهو : رك أ عبرأ ىلإ مسقني ام امنمو

 اجراخهزكرم عقي ثيحب ؛ لثمملانع ركرملا جراخلالاصفتارخآ كلف ىناثلا نم دلكفاو# لتششلا

 .لثمملاو«ركرملا ج راخلا ىزكر منيبام دعب فصن لثمزكر لا جراخلا زك رهنع هدعبو ؛ نيزك رملا نع

 ىققبساكهيفدراطءوءريودتلا كلفهنمو ؛ لماحلاك افلا لصفنملاو : ريدملاكلفلا هنعصفاملا ىمسيو

 ىرغصلاو :لثملاكافلا ىمست ىمظعلا و نيتي او منيت رك ىلإ مسقني هكلفنافرمقلاامأو؛ةعبرالا تاركلا

 كلف هنعصفني كلف لكو ؛ةعبرالا بك اوكلا فاك رك أ ثالث ىلإ لئاملا مسقنيو . لئاملا كلفلا

 نايمسي :نختلااتفاتخن اترك هنع لصف: لانمقبب هناف « سمشلاكلفف اهتقرع ىبا ةروصلا لبع رخآ

 « فصنلا نم لقأ رخآلا هفصن ىفو ؛ فصالانم



 نيك مقفل رثالا "ناك فذ. نشا رح ىطتقم اهلقإللا كلذ خفي كودش ل نأ + ةنيجلا

 نيدهجلا ف لوصحلا ىضتقت نيدهج ىلإ ةكرحلاو نيتهج ىلإ اكرحتم ةدحاو ةعفد دحاولا ءىثلا
 نوضررال مثو . ةيكحافلا تاكرملا عاطقنا مزل ىباثاا مسقلا ناك نإو . لاحم كلذو ةعفد

 هيل حج هب كالا يا مظعالا تلا تلا سيصل 0 با هناي ,نإ + ناك) كالت

 , ةكرح عرسأ ناك مظعالا 5 نم بزقأ ناكام لك: لاقي نأ لوقعلا ل! بتزقألاو ءضرآلل

 نيب توافتال مرج الف ؛ هيلا كالفالا برقأ تباوثلا كلفف ؛ ةكرح ًأطبأ ناك د عبأ ناكام لكو

 ةجرد ةنس ةئام لك ىف توافتلا ريداقم عامتجا نم لصحب ىذلا وهو « ليلق ردقب الإ نيتك رجلا

 رم مظعاللا كلفلا نع هفلخت ناك م_ج الف تباوثلا كلف نم ًاطبأ ةناذ لو كلف هيلو نوهنحاو

 لوقلا اذه لعو :؛ رودلا مامت ىلإ ةنس نيثالث لك ىف تغلب تعمتجا اذإ توافتلا ريداقم نا ىتح

 رمقلاكلفىلإ غلبي ىتح رثكأ هتوافت ناكف ؛ةكرح أطبأ ناك مظعألا كلفاا نع دعبأ ناكام لك

 . ةجرد ةرشع ثالث مظعألا كلفلا نع فلختي موي لكىف وهف ؛ ةكرحكالفأالا أطبأ وه ىذلا

 ءايشالا دعبأ ىه يتلا ضرالا ىلإ ىهتني ىح كلذك لازي الو ؛ رهش لكىف هرود موضع مزج الف

 لقعلاو فيعضلتخم لوصأألا هذه ىمبءالكنأ تبثف ؛ نوكسلا ةياهن ىف تناك مرجالف ؛ كلفلا نع

 املا لوصولا ىلإ هل ليبس ال

 قاتلا لييطعلا

 كالفاللا ةفرعم ىف

 ةيواستم ةيوامسلا مارج الا تاكرح نأ : اههادحا : نيتينظ نيتمدقم مبسفنال اوعضو موقلا

 نأ : ةيناثلاو . !متاهجوتم نع عوجر امل سيلو ؛ ىرخأ عرستو ةره ءىطبت ال اهنأو « ةلصتم

 ىرخأ ةمدقم نيتمدقملا نيتاه ىلع اونب مهنا مث . كلفلا كرحتب لب اهتاذب كرحتت ال بك اوكلا

 ناك نافذ, نوكال وأ: ضر الا نك ره دنت لم فرك نإ امل يكمل كلا ل ىلإ كن اد

 زوكرم مرج ىف ازوكرم وأ هنخت ىف ًازوكر م بكوكلا نوكي نأ اماف . ضرالا زكرم هزكرم
 : نضر اللا نم ودظياو:يكاوكلا فوق .كناتخ نأ, لاحتسا لو الا كاكا اكلنا كلذ

 ةكرج ىف وأ ؛ كلفلا ةكرح ىف فالتخالا ضارعأالاو كلفلا كلذ نم ىسقال هعطق فلتخي نأو

 بكو كلان وكي نأ : امهدحأ : نارخآلانامسقلاق بف ؛ ةتبلا نادجو يالا هبنأ انضرف دقو ؛ بك وكلا
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 ةكرحب الإ ك رحتي ال بكو كلا نأ لسن ال انأ : اهدحأ : هوجو نم فيعض ًاضيأ قيرطلا اذهو

 ٠ كلذ ىلع ميلئالد فعض انبي دق نحنو ؛ كالفالا ىلع قرخلا عانتما ىلع اونب امنإ مهو . ةيكلف

 تاركشلاهذهنم ةرك لك نأ مكيهذم نأ الإ ىرخأ تارك نم تباوثلا هذهل دبال هنأ انملس : اهيناثو

 ىلع ةكرحلاةئيطب ةلثمملاكالفالا هذهنأو لثمملا كلفلا وهاهعومجو « ةريثك ماسقأ ىلإ مسقنت ةعبسلا

 امأف؛ ةكرحلاةئيطءلا تالثمملاهذهفةزوكرمتباوثلاهذه:لاةينأزوحبال ملف «تباوثلاةركةكرحقفو

 ىلإ ةجاحال ريدقتلا اذه ىلعو . زك رملا ةجراخ كالفأ ىه ىتاا لماوحلا ىف ةزوكرم اهناف تارايسلا

 ناترك كانه نوكي نأ زوحبال لف خا هدك نماديال هنأ ثهذ ؛ اجتلاث أو :ةعياؤتلا ةزك تانثإ

 للا كازاشلا هذه نال كلذو': . رمقلا ةرك نود ىرخأللاو ؛« لحز ةرك قوف اهادحإ

 ءىقبا رك لا ثاراسأا ناف:: نيبطقلل ةيراقملا ثباوثلا امأقءتارانشلا كلت.رمى ةققاولا تناوثلاب

 01 تاور وكرم انك انكم انآ بمكان اتملا هذيك تسكت" للا تباؤتلاف+اًيفسكتالو اهنم

 ثبثف تارامسلا نود تسيل اهنأ لعن فيكف تارايسلا هذبب فسك.تال ىتلا امأ ءلحز ةرك قوف

 لامتخا لب قاهر ريغ : هولاق ىذلا نأ

 مويلا ىف كرحتتي هناف تاكرحلا عرسأ هتك رح مظظعألا كلفلا نأ اومعز (عبارلا ثحبلاإ)

 برغملا ىلإ قرشملا نم كرحتت هنأو « ةمات ةرود نم ابيرق ةليللاو

 هع يرد لل هنا روق الل مقيد قنابل ةيابنأ ىف هناق لنحت ىذلا نماثلا كلفلا امأو
 011 كل اولا ىداذل ريك ادنأاو ؛ ةرذ هللا نيتْسو هس لك ىف نو رشأتملا دنغو.« نسؤميلطب

 ىلع ةكرح احل اندجو تباوثلا هذه اندصر امل انأب هيلع اوجتحاو :« ىلو آلا ةكرهلا سكع ىلع

 : ةيمويلا ةكرحلا فالخ

 كت رقما اوك مظعألا كلفلا نا : لاقي نأ زوحبال لف ؛ فيعض اضيأ اذه نأ معاو

 موي لك برغملا ىلإ 8 نم كرحتي اضيأ نماثلا كلفلاو « ةمات ةرود ةليلو موي لك ب رغملا

 طماع نايا فارق وكذلا رخل ىو مرج الف « ةيناث رشع وح رادسقمب الإ ةرود ةليلو

 ريدافقملا كلت تعمتجا اذاف ؛ ىلو الا ةكرحلا ةهج فالخ ىف ليلقلا 00 كوالا ردا

 كلا الا كهف 6 ةمويلا ككرللا اةهج الخ لإ: ةعطز ةكرخ عجري تباث نك رسلان 6ع

 :, لوألا : نابجوقلا وه. هنأ لع لذي .ىنلا مث هلاطبإ لع ةلالدلا اوماقأ ام مهو ؛عقاو

 ناكل ؛ ظعالا كلفلا ةر> فالخ ىلإ تناك ول نماثثا كلفلا كرب نأ مقاهي هوقو

 كلت فالخ ىلإ هسفن ةكرح كردحتي نأ اما ةهج ىلإ ظعالا كلل كوش كرجتوا اهنح
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 ةرات امهليم لقي نأ نيبطقلا نأش نم نأ ىضتقي كلذو « ةقيقدب صقانت دقو نومأملا دعب دجو مح

 اهايطقر ودي ئرخأ ةرك تباوثلا ةركو « لكلا ةزك نيب ناك اذإ نكع انمنإ اذه: ىرخأ رثكو

 نطرعبف فاركللا» كلاي: طق لرد اهابطق اضنأ لودر تنااوثلا .ةزكك قولو زي لكلا كى 1

 ةلاذ نم مرلف اكن رف جودا باع نزتفؤ مون اناوجسم نايم يع ن1 را
 : اهناثو . بونجلا ىلإ ىرخأ ةرات هنع لصفني نأو ؛ جوربلا ةقطنم ىلع راهنلا لدعم قبطني نأ

 ىف حورشم وهام ىلع سم.ثلا ريسم رادقم ىف ًاديدش ًابارطضا اوبرطضا داصرالا باعصأ نأ

 ةنمزأ ىف :نوكي ريبسلا اذه نأ ىف كاش ناكهنأ سخربا نع ىح سوميلطإ نأ ىدح ؛ تالوللا

 ةغلتتع : ىأبةترواسإإف

 سمشلا جوأ لعجي نم لوق : امهدحأ : نيلوق هفالتخا ببس ىف ورك ذ سانلا نا مث

 ىتطقن دنع فلتخم ةهملا هذه نم سمشلا ةكرح قدلي ىذلا فالتخالا نأ معز هناف اكرحتم

 لوق : امهيناثو . هلجأ نم سمشلا ريس نامز فاتخيف ؛ جوألا نم امهدعب فالتخال نيلادتعالا

 كلف :لاقتنا, هيف :ببسلا:نا :!مالقلاو رضمو مرلا ءانلع ءامدق رثك أو .: لبابو نيصلاو دنملا لأ

 ابراب ركذو ؛ ىأرلا اذه دقتعي ناكهنأ سخربا ىكحو ؛ هطاطغاو هيبطق عافتراو ؛ جوربلا

 نعمدقتي جوربلا كلف بطق نأو « ًاضيأ كلذ نودقتعي اوناك تاّتسلطلا باعصأ نأ ىتاردنكسالا

 لوأ ىلإ توحلا نم ةجرد (بك ) نم هكرحلا ءادتبا نا : اولاقو ء تاجرد نام رخأتيو هعضوم

 نروح تلا وةدحلا لرد لك ىفعطقت اهدجوف تباوثلا دصرسوميلطبنأ : !هثلاث و . لما

 توافتلا لعهلمج دعب ميظع توافت اذهو «افصنو ةجردةنس ةئام 0ك عط هل اهودجوؤ اهودصر

 ليملا دايدزا ىلع هلمح نم دب الف ؛ ءاصقتسالا ليبس ىلع ةءانصلا ىف ةروملا اهذختت ىتلا تالآلا ىف

 هانركذ ىذلا كلفلا توبثب لوقلا بجوب كلذو « هناصقنو

 بك اوكلاهذهكالفأ قوفكلفىفةزوكرم ةتباثابك اوكلانأ ىلعا وجتحا( ثلاثلا ثحبلا )ل

 نأ تيثو ؛ تباوثلا هذه تاكرح نم عرسأ تاكر> ةعبساا كالفألا هذهل اندهاش اولاقف : ةعبسلا

 وس ةزك ؛ىف ةزوك نه تبااوثلا هذه ناركآ ىضتقي اذهاو كلغلا ك2 1 كد را

 لك ىف رودي ؛ ةكرحلا عيرس هنأل ظعألا كلفلا ىف ةز وك نوكيا انا روغ لريال

 نال « ةعبساا هذه تارك قوف ةرك ىف ةزوكرم اهنا اولاق م «؛ بيرقتلاب ةدحاو ةرود ةليلو موي

 هذه .تازكف ؛:كوسكملا فحاقيساكتلا و  حباوإلا كلت تفس نق هبحنلا ل كل
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 ىتاغرفلا لوصفل هصيخلت فركذ ةعانصلا هذه ذاتسأ وهو ناحرلا ابأ نأو امسال : هيف ًادلقم نوكي

 ىرتشملاو لحز نا : سوميلطب لاق : كثلاثلا . رمقلا ىف الإ هب سحبال رظنملا فالتخا نأ

 نع نادعبي ال.امهناف ةرهزلاو دراطع امأو : داعبألا عيمج ىف سمشلا نع دعبت خيرالاو

 لأ رةظرب ويه سمعا نك مع وق ©. تانبالا راس ..رع الصف سيدستلا دعب سمشلا

 عم ؛ داعبالا لك سمشلا نع دعببي هناف , رمقلاب ضوقنم هناف « فيعض ليلدلا اذهو . نيمسقلا

 7 لكلا رو هنأ

 هذه ىلع لد امل دصرلا نأ قحلاو . طقف ةعسن اهنا اولاق . كالفألا دادعأ ىف (ىناثلا ثحبلاإ)

 , اهئافتناب الو !هتوبثب انمزجام مرجال . هيلع دصرلا لدي مل الف « اهادعام امأف , اهانتيثأ ةعستلا

 قبطنمت ارك وأ ؛ةدحاو ةرك تباوثلا ةرك نأ نآلا ىلإ ىل نيبقي مل هنأ : ءافشلا ىف انيس نبا ركذو

 ةرك ةدحو ىلع هب لدتسي نأ نكمي ىذلا نآل « عقاولاّتحالا اذه : لوقأو ء ضعب ىلع اهضعب

 ه١ ل ةرارل م اموت تجر كاذك نا 95/3, اسنط ابتاكرح نا لاقي نأ الإ شيل' تباوثلا
 ناتفيعض ناتمدقملاو « ةدحاو

 الخلا ةعاقللالا نأ لب ١ اشتم اء ااوح ف تناك ن إو اهتاكرخأ نأالف : لوألا ةمدقملا ام

 متي رخآلاو ؛ ةنس فلأ نيثالثو ةتس ىف رودلا متي اهنم دحاولا نأ انردق ول انال «كاذك تسيل

 نيثالثو ةتسمايأ ىلع ةرشاعلاكلت انعزو اذإ ؛ةرشاع ناصقني نكل نامزاا اذه لثم ىف رودلا اذه

 ناك اذإو ءأسوسحريصيال ام ةنس فلأ لك لب ؛ ةنس لك لب ؛ موب لك ةصح نأ كشال « ةنس ففأأ

 تباوثاا تاكرح هباشتب عطقلا طقس كإذك

 ار اسم اهجوك كقلو [ اهتاكرخ ىف تبءاشت ايلا د1 ةفاعلا طذقملا"امأ و

 اذه' لوقأ لب ؛ دحاو مزال ىف ابك ارتشا دعبتسيال ةفلتخلا ءايشاألا ناف « ةينيقي تسيل آضيأ هر

 لك ةدحو ىلإ قيرطلا نال ؛ تاركلا عيمج ىف مئاق تباوثلا ةرك ىف انيس نبا هركذ ىذلا لاهجالا

 اهلعلف ةيمويلا ةكرحلاب ةكرحتملا ةركلا ةدحوب مزجلا نكميال نذاف ؛هانفيزو هانركذام الإ سيل ةرك

 . انرامعأ توافتلا كلذ طبضب قتال ًادج ليلق رادقمب اهتاكر> ريداقم ىف ةفلتخم ةريثك تارك

 لماوهلاو تالثمملا عيمج ىف لوقلا كلذكو

 هرعت نما جحا ظعألا فالق ا ةحر كيا والا اذ قوق ةاركا رت نما سانلا| كفو

 نراك مدقأ هدصر ناك نم لكو ؛ رادقملا فلتخم هودجو رظعاألا ليملل نيدصارلا ن نا لطول

 (هلجك ) نومأملا نامز ىف دجو مث (ا جك ) هدجو سو ومياطل كاف ٠ رظعأ أ لظعألا ل اءملا نادجو
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 لالدتسالا : لئالدلانم لوألا عونلاف . اهنم دحاو لكىف لوقلا ليصفت ف« لولا م.ةلافإل

 اشارف ضرأألا كل لعج ىذلا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف كلذ نم افرط انركذ دقو تاومساا لاوحأب

 : مالكلا نم رخآ اطمن انهه ركذناو (ءانب .امسلاو

 موي ءابققلا ضعب لاقف «ىرمالا زنع لع نطسحلا تاتك أن ناك مانشتملا نئارتع نأ قوز

 فيك مهقوف ءامسلا ىلا اورظني ملفأ) ىلاعت هلؤق قه + نآرتلا نم هنآ“ نات هنو لا

 ىف الغوت رثك أ .ناكنم لكناف ؛ لاق ايف ىرماألا قدص دقلو « اهناينب ةيفيك رسفأ انأف (اهائينب

 : لوقنف « هتمظعو ىلاعت هللا لالجب الع رثك أ ناك« ىلاعت هلا تاقولخم راح

 : لوصف ىفبترم عضوملا اذهب قيلي ىذلا رصتخملا هجولا ىلع تاومساا لاوحأ ىف مالكلا

 كورلا  اديلصتلا

 كالفآلا بيترت ىف

 ةركمثء سمشلاةرك مث ؛ ةرهزلا ةرك مث « دراطع ةرك اهقوفو ؛ رمقلا ةرك انيلا امبرقأ : اولاق

 رظعألا كلغلا مث تباوثلا ةرك مث « لحز ةرك مث ؛ ىرتشملا ةز "مث . خيرملا

 : ًاماحأ عوضوملا اذه ىف نأ معاو

 نأكلذو ٠ ريسلا : لوأالا : هجوأ ةثالثبيترتلا اذهةفرعمقيرطف اوركذ (لو الا شحبلا))
 نونا... ثكاوكك ناارصبس اههنافأ العاألا:تكوكتلا نيب و انراصبأ نيب نع اذإ لفسالا فرك

 ةيردو ؛ خيرملا ةرمحو ةرهزاا ضايبو ؛ دراطع ةرفصك « بلاغلا هنولب روتسملا نع رتاساا زيمتيو
 ما ريثكو «ةتسلا بك اوكا فسكي رمقلا اودجو ءامدقلا نا مث « لحز ةدومكو « ىرتشملا

 خيرالا فسكت ةرهولاو ب ةرهزلا كفسكي ةراطف هق نسر ؛ جوربلا رم ىف هقيرط ىف ىتاا تباوثلا

 لديال نكل ؛ هب اهفاسكنال سمشلا تحت رمقلا نوك ىلع لدي قيرطلا اذهف بيترتلا اذه لعو

 لال مضال انتم وتب يفنكستال نتملعلا ناثل ماا ربخ وأ نك ا وكلا تا رفا 21

 21 نفؤليتع ا :قاعلا !!نيسعلا لإ ةفلاب| قر رظلا ادله طقف ىلا 0 تاكا
 قح ىف امأو ؛ لحزو ىرتسشملاو خيرملل سوسح ريغو ؛ ةرهزااو دراطعو رمقلل سوسحم هناف
 نمل ًادج نيب قيرطلا اذهو ءانيهسقلا نيب ةطسوتم سمدشلا نوكست نأ. بجو . ادج ليلقف سمشلا
 هناف ءهسرامبي مل نم امأف : هانيكح ىذلا هجولا ىلع هدهاشو ؛ بك اوكا رظنم فالتخا ربتعا
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 0 رياغم هايإ ىلاعت هللا قاخ نأ انملع ؛ هسفنب هثودحب هثودح ليلعت حصي ملو هقلخ ىلاعت هللا

 انأ عم «هتردقو ىلاعت هللا فرعنو «دابعلا لاعفأ فرعن انأ :اهثلاثو : قولخملا ريغ قلخلاف « هسفن ىف

 مولعم وهام ريغ مولعملاو دبعلا ةردق وه مأ هللا ةردق وهأ دابعلا لاعفأ ىف رثؤملا تأ فرءنال

 نا مث . رودقملا كلذ سفنلو  ةردسقلا كلت سفنل ةرياغم رودقملا عوقو ىف رداقلا ةردق ةيرثؤف

 ةفص ةيرثؤملا هذهف ةيمدع ىه ىتلا ةيرثؤملا ضيقن هنآل ةيبلس نوكت نأ ليحتسي ةراغملا هذه

 قاخانلق اذإ : اولاق ةاحنلا نأ : امعبارو . بولطملا وهو رثآلا تاذو رثؤملا تاذ ىلع ةدئاز ةينتوبث

 . ماعلا ريغ ملاعلا قلخ نأ ىلع لدي كلذو هب لوعفملا وه لب رددملا وه سيل ملاعلاف . ملاعلا هللا

 ؛ ضرعلا قاخو ؛ رهوجلا قاخو « ضايبلا قاخو ؛ داوسلا قلخ : لاقي نأ ممصي هنأ : اهسهاخو

 ىلإ ةيقلاخلا ميسقت حصي هنأ ليلدب . ةفلتخلا تايهاملا هذهل رباغم لكلا ىف دحاو ىمأ قلخلا موبفف

 قول اريغق يل تبثف ؛ ماسقألا نيب كرتشم ميسقتلا درومو ؛ ضرعلا ةيقلاخو  رهوجلا ةيقلاخ

 ةلًأاسملا هذه ىف ام ةلمج اذهف

 كلذ راصو . ريدقتلا : برعلا مالك ىف قلخلا لصأ : هللا همحر سم وبأ لاق (ةيناثلا ةل أسملا)

 لوقيو (اريدقت ةردقف ءىث لك قاخو) ىلاعت لاق : اياوص ابعيمج ناكامل ىلاعت هللا لاعفأل امسا

 ظ ريدقت ىلع لومعم وه : ؟ رمأ لك ىف سانلا

 لئالدلاب عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا نم دب ال هنأ ىلع ةبآلا هذه تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)
 ضّرتلا لانه ايصخق ىلا ةتلا ًاقيارط نيل دلقتلا قأو.« ةلقغلا

 دنع مالسلا هيلع هنأ ءاطع نع : ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ريرج نإا ركذ «ةعبارلا ةلأسملا)

 ؟ دحاو هلإ سانلا عسإ تنك: 26 نتيازقازا هك لاف (دحاو هلإ مهإو) ) هياع لزن ةئيدملا همودق

 د ورملا شي رق تيل أب :لاق قورسمن. ديعس نعو (ضراللاو تاومسلا قلخ ىف نإ) ىلاعت هللا لزنأف

 لإ كلارا امو فاعلا اب وءاضفلاب مموثدخ ؛ تايآلا نم ىسوم هب ؟ءاج امع انوثدح : اولاقف

 مالسلاهيلعىنلل كلذ دنع شيرق تلاقف ؛ ىنوملا ءايحإو صربالاو هلك آلا ءارباب مهوثدخ كلذ نع

 ىلاعت هلا ىحوأف ؛ كلذ هبر لأسف « انودع ىلع ةوقو انيقي دادزنف ايهذ افصلا انل لي نأ هللا عدا

 هيلع لاف « نيملاعلا نم ادحأ هيذعأ ال اباذع مهتبذع كلذ دعب اوبذك نا نكلو مييطعي نأ هيلا

 نوديري اوناكنا مهنأ مل ايدي ةيآلا هذه ىلاعت هلال افلم ودق ايو مهوعدأ ىوقو ارد: مالطلا

 رظعأ ركذام اجر ضراللاو ةتاومسلا قلخع.ءانبقي اودادزيل ايهذ اغبملا مل ل اعجأ نأ

 : ماسقأ ىلع لئالدلا نم ةيناقل ملا عاونالا هذه ىف مالكلا نأ معاو



 ا ةيذلا »عصر الا و هقا المعلا ناخذ وق

 لقوايناثدادنالاودادضاللا نعهتءاريؤ'هديحوت لعو « الوأهناحبس هدوجو لع ات لدتستتا نأ

 : لئاسم نايب نم دب ال لئالدلا كلت حرش ىف ضوخلا

 ماع لاف ؟ هريغ وأ قولخملا وه له قاخلا نأ ىف اوفاتخا سانلا نأ ىهو 4«ىلوألا ةلأسملا)

 كلذو* يالا ةنه وبه 'ةيآالا انآ: قوتتللاو هن ةلانادبلع ا ركخاو# نارخا "8 انك ل

 مثؤقل تابالا) هلؤق ىلا (زابلاو لالا" تالتعاو"قصرأإلاو تاوتشلا ناك لانو لا لا

 تلدف « عناصلا ىلعلدي ىذلا وه قولخلا نال ؛ قولخلا ىف الإ تسيل تايآآلا نأ مولعمو (نولقعي
 قاخلا"نأ :اهالحأ :رومأب هلع اوجتحتا دف( لولا امأو ؛ قولخلا وه قالا نأ' لقاةيآلا' هاذه

 رثآلاو ةردقلل ارياغم ًاردأ ناكول جارخالا اذهف ؛ دوجولا ىلا مدعلا نم ءىثلا جارخإ نع ةرابع

 مدعلا نم جارخالاىمسم لزألا ف لصح دقف اميدق ناكذاذ ؛اثداح وأ اميدق نوكي نأ اما وبف

 ولف « ةيقوبسملا فن وه لزالاو « مدعلاب قوبسم دوجولا ىلا مدعلا نم جارخالاو ؛ دوجولالا

 نم ًاضيأ هلدب الف اثدع ناك ناو ؛لاحم وهو نيضيقنلا عامتجا مزا لزآلا ىف جارخالا لصح

 مزليو لوآلا ىف ام هيف مالكلاو ؛ رخآ جارخإ نم هل دب الف ؛ دوجولا ىلا مدعلا نم هجرخ جرخم

 لزآلاىف مث ءاهدوجو ىلا اهمدع نم ءايش“الل اجرخم نكي مل لزالا ىف ىلاعت هنأ : اهمناثو . لساستلا

 تناو .؛ قواخلا وه ثداحلا رمآلا كلذف ارمأ ثدحأ ناف ؟ ثدحي ل وأ ًارمأ ثدحأ له

 تاذو رثؤملا تاذ نيب ةبسذ ةيرثؤملا نأ : امثلاثو . ًائيش قلخم مل طق ىلاعت هللاف ًارمأ ثدحب مل

 ةثداح تناك نا ةيرثؤملا هذبف ؛ تستنملا نودب' اهررقت“ ليحتسي . نيرماللا نيب ةبسنلاو ؛ىثآلا

 ىفوأ لاحلا ىف اما رثاألا لوصحو : ىلاعت هللا تاذ مزاول نم تناكةميدق تناكنإو « لسلسنلا مز

 نم رثآلا نوكي نأ مزليف ؛ مزال مزاللا مزالو « ةميظعلا ةمميدقلا ةفصلا هذه مزاول نم لابقتسالا

 نوكَيف « ريثأتلا كلذىلإ ًارطضمأجلم لب : ًاراتخم ًارداق ىلاعت هللا نوكي الف « ىلاعت هللا تاذ مزاول

 رفك كلذو ؛ةبجوم ةلع

 ىلاعت هللا نأ ىف عازنال : اولاق نأ : املوأ : هوجوب قولخلا ريغ قلخلا نأب نوائاقلا جتحاو

 وه واحلا نايك لف ”ىلقلاب يفاوض إلا ره قلاخناوا انمالا قاض نأ ن1 ناسا
 كِلَذو «؛تاروذاقلااو ةسلاباألا و نيطاستلا انبنم ىلا [تاقولخماب اذاوض اوم ىلاغت هوك كر قراخلا

 نأ دعب :ىثلا اذه دجو مل : انلق نكي ل نأ دعب ثدح ًاثداح انيأر اذإ انأ : اهناثو : لقاع هلوقيال

 :" لبق ولو. تاؤلصاو دي هنأ ا«انلقو كلذ نلف" هانج وأو يات الات هللا 61100 ل اذا

 نأب نكي ملام دعب هثودح ليلعت حص انلف ء ضقانتمو رفكو ًاهخ ذنا انقل للفن دكر 11
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 هلآ قراالاو انيارصسسلا قلخأ ق.نإولاعن هلوق 001
 ك1 0ا0ااااااااا0ا0ااا ا اااا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0اا >1 7” ١ 1 ]1ل>»)|اآ“ا0 اا ا

 1 0 1 يا هفسع

 6 اس6 اس هّعودع

 اي 1 وجحايرلا في رصت رصنو وبا 0 يف ثدو و اهتوم لعل ٌلطرالا

 4 نسب وعاد بآل ضألاو ءامسل ني

 امو راونآألا تاومس ىلإ ةيرشبلا هفلظ ضيضح نم قرنو , مدقلا ج راعم ةحسف ىلا ثودحلا ملاع

 زيزعب هيلع كلذ
 نم لدب هنآل «وه» عفترا (وه الإ هلإ ال) ىلاعت هلوق ىف نويوحنلا لاق (ةعساتلا ةلأسملاإ)

 عوفرم « ديز الإ :هلوقف . ديز الإ لججر ىنءاج ام : هلوق ىف ملكتتلو ؛ مسالا عم حالو عضوم

 ىلءاج ام : تلق كن اكف «ىتناثلاب ذمخالاو ؛لوالا نع ضارعالا ىه ةيلدبلا نآل , ةيلدبلا لع

 لاو لوداع "دي زر نع ل1. لكلا 1-7 رع جلا قنا ديف دن "لوقت 1نهاو + نعت هل

 اع هنأ ىضتقي كلذو ؛ ا الإ ا ا : ريدقتلا ىف ريصي هنال , ةنكمب ريغ ةيلدملا انيهف ؛ اد

 ملعأ هتلاو قرفلا رهظف : لا كلذو ًاديز الإ دحأ لك
 6 هنا هت ةمحرلا نأ انييو , امهريسفت ىف لوقلا مدقت دقف ( ميحرلا نمحرلاإل امأ

 ىلا« ةماتلا' ةثلامملا اثذرأ اذإو « ميحر» انلق , ةرثكلا ةدافإ اندرأ اذاف محارلا وه اباعافو « ةمعنلا

 «نمحرلا» انلق « هناحس هل الا تسل

 ةينادرفااو ةيهلالا ركذ نآل . نيتفصلا نيتاه ركذب عضوملا اذه صخ امنإ هناحبس هنأ معاو

 ةزعو « ةيهلالا ةبيه نع بواقلل احيورت ةمحرلا ىف ةغلاملا هذه ركذب امهيةعف ءولعلاو ربقلا ديفي

 ناك كو هي لا الإ قالا قلك انادنآلاو © هلع ك دس هيمكتر نآي !ًراعشإو « ةنتادارملا

 ىف ىرجب ىتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو ضراألاو تاومسلا قلخ ىف نإإإل ىلاعت هلوق

 ند اهقلأ تيؤ "1 رمل دف ضر اهنا انحمل أم كام قع ءاهنسلا نم هللا لزتأ امو سانلا عفتني امب رحللا

 (ن واقعي موقل تايال ضراألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لك

 نكمي ىلا لئالدلا نم عاونأةينامث ركذ « ةينادحولاوةينادرفلاب ركح امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا



 ٠ ١ هيلا ناو هلإ مكملإو» لاعت هليؤرلا

 ذاب يك د 1 0 ديزاي : كلوق نيب نال رات ام ل

 3 0 ف لصاللاو 5 ا ةرافشلا مسأ 57 عرف معلاف ( ةزاقإلا ماهم امئاق معلا ناك

 لؤانتي ظفل «ثنأ» نأ قرفلا نأ الا , ةيلكلاب .ءامسالا رئاس نم فرشأ وهاي ؛ تنأ اب :انلوقف

 ى لصح اذإ هنع ريبعتلا حصي امتإ:«وهد نإ وهو رش رسفو بفاخلا كرات در طال

 ىلإ“ لوقلا داع دق « 00 ىهو ةروصلا. كلت لوانتي «وه»:كلوق و ءىثلا كلذإةروص لفعلا

 ءاحن أعيمج نع ةهزنم قملا ةقيقحنأ ىلعانلاد دق انأ : اهيناثو . رضاحلا الا لوانتي ال ًاضيأءوه» نأ

 دنعو ةفصلاو فوصوملا نيب ةرياغملا ىضتقب تعناا نال « هتعن نكمب ال قلطملا درفلاو ؛ بيك ارتلا

 هب اريختو هنعاربخم ىضتقيرابخالا نآل هنعرابخالا نكميال ًاضيأو ؛ ةينادرفلاقيتالةيريغلا لوصح

 . قحلا ةقيقح هنك ىلا لوصولا نع ةرصاق ةقتشملا ءامسالا عيمج نأ تبثف « ةينادرفلا فاني كلذو

 ةظفالا هذهف ةرثكلا تارج عيمجنع ةأربملا ةدرفملا ةقيقحلا كلت هنك ىلإ لصي هنافعءوه» ظفل امأو

 هنك ىلإ اهوصو عنتم ىتلا ظافلألا رئاس نم فرشأ نوكت نأ بجو . هقيةحلا هنك ىلإ اهوصول

 قحلا ةفصتايهام مث , تاذلل ةفص لوصح ىلع ةلاد . ةقتشملا ظافلالا نأ : اهثلاثو . ةقيقحلا كلت

 ىذلا رمآلا هنأ الإ هللع نم فرعي الف . ثودحلا ىلاع ىف ةرهاظاا اهراث آب الإ ةمولعم ريغ اضيأ

 رودص هنم خص هرابتعاب ىذلا رمآلا اهنأ الإ هتردق نمو« ناقتالاو ماكحالا هنم حص هرابتعاب

 ماع ىف :ةفلتخما لاوحألا ىلإ تافتتاالا دنع الا اباقعت اننكميال تافصلا هذه نذاف . كرتااو لعفلا

 ءاعمثودحلا ملاع ىلاو هيأا ريشت لب ؛هدحو هناحبس قمل ىلا ريبشت ال ةقتشملا ظافلالاف . ثودحلا

 عيمج نذاف « ًارصاق اصقان نوكي لب ؛ امهنم دحاو لكىف المكتم نوكي ال نيئيش ىلإ رظانلاو

 نيب ودبعلا نيب اباجح ريصت امناكلب « قا ةفرعم ماقم ىف قارغتسالا لاك ديفت ال ةقتشملا ءامسالا

 تضرع ثيح نمال « وه وه ثيح نا لدي ظفل هناف «وه» امأ ىرلا ةفرعمؤقارغتسالا

 امع كعطقن و قحلا ىلا كلصوب «وه» ظفل ناكف ؛ ثودحلا ملاع ىلإ سايقلاب ءقسن وأ ةفاضا هل

 نأ :ايعبارو: فرشأ:جوهر ظفل,ناكف « هاوس اع كلبطش ال لاف ارنا ا ا

 «تافضلاب تلك ام هاذ تأ, . تادإإ .هءةردلار لالجلا عبنم :م نأ لع تلد دق ةفلاشلا نيهاربلا

 ولعلاو ةزعلاو ةمحرلا عوبفي ىلإ كلصوي «وه» ظفلو 1 تافْبط !تمولتشا ايلاكت هاذ ىلإ

 «وه» ظفل ناكنف ؛« تافضلاو توعنلا تاماقم ىف الإ كفقزوت ال ظافلالا رئاشو تاذلا وهو

 *ونبا نأ ىف .هناحسلاةغرلا,ةللاو وهو ظفل نار ا يرع [فقكلا ف لالا لن ا

 قيض نمصلختن ىتح : انحاورأو انلوةع امم حوربو ؛ انرارسأو انرودص اهراونأ تاغمل نم ةردب



 ةيالاعدحاو هلإ مكهطإو» ىلاعت هلوق ةيطنب

 امإ لصفلا نآل « لصف ريغ نم ثنوملاو ركذملا هيف ىوتسي ظفل دارفنالا دنع هل لصح هح لكسملا

 دنع امأو ؛ لصفلا ىلإ ةجاح الف . سابتلالا نكمي ال انههو « سابتلالا نم فوخلا دنع هيلا جاتح

 امناو . نمن : كلوةف لصفلا امأو . انبرمش : كاو كف لصتملا ف امأ ؛ دحاو ظفللاف عمجاو ةينثتلا

 , عمجيو ىنثيو ؛ هركذمو هئنؤم ظفل نيب لصف هناذ بطاخنا امأو «٠ نسللا نم:نماألل كلذك ناك

 ىت> فرعي الف امهدحأ بطاخيف « امهلع لبقم وهو ر "ذهو ثنؤم ملكنملا ةرضحب نوكي دق هنآل

 بئاغلا نم فرعأ رضاخلا نا اهأو.. ةلعلا هذمل نسح امنإ هعمجو بطاخ لا ةيئثثو : ةمالعب هني

 هريغب هنافرع نم متأ هتاذب ءىث لكن افرع نأ رهظ : لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ ىرورضلاك رمأ اذهف

 ظفلو ءانأ» هسفنل لوي ىذلا وه هنألل : هللالإ سيل هتلاب ماتلا نافرعلاف ؛ ايئاغ وأ ارضاح ناكءاوس

 فرعأوه ىذلا ريمضلاب ةقيقحلا كلت ىلإ ريشي نأ دحال نكي مل املف « ةثالثلاماسقاألا ف رعأ ءانأ»

 هل الا سيل ىلاعت و هناحبس هب ماتلا نافرعلا نأ انرلع هناحبس هل الا «انأ» لوق وهو رئامضلا

 ةقيقحلا كاتةفرعمراونأب ترانتسا اذإةيرشبلااورآلا:نولوقيفدا<الان وز وحيام وقكانهنأقب

 ريغداحتالاب لوقلانأالإ . هللا انأ : لوقينأ ف راعلا كلذ حصي داحتالادنعو ؛ لوقعملاب لقاعلادحتا

 :دحاوال نانثا امبف ايقب ناو « داحتاب سيلك اذف ء امهدحأ وأ اينف نإ داحتالا لاح نأل «لؤّقعم

 «تنأ»ؤهو ؛ نارخآلا ناقيرطلا قب ؛ ةراشالا ىف قرطلا لكأ وه ىذلاقيرطلا اذهدسنا املو

 ةيرشبلا ظوظحلا عيمج نعىفنم تادهاشملاو تافشاكملا تاماقهف نيرضاحلل وهف«تنأ»امأ ءوه»و

 راثآ نعو ثودحلا ملاع تاملظ نع ىنف نأ دعب هنأ مالسلا هيلع سنوي نع ىلاعت هللا ربخأ ام ىلع

 ىلع كببني اذهو ( تنأ الأ هلإال نأ تاملظاا ىف ىدانف) لاَقف ؛ دوهششلا ماقم ىلإ لصو ؛ ثودحلا

 هللا لص دمج لاقو ؛ هاوسام لكن عةييغلاب الإ ةبطاخملاو ةدهاشملا ماقم ىلإ لوصولاىلإ ليبسال هنأ

 ثحب انهه مث .نييئاغللف «وه» امأو «كسفن ىلعتينثأ 5 كيلع ءانث ىدحأ ال» ٍلسو هيلع

 زج وأ ىلكاما مسالا نأ : اهدحأ : هوجو هيلع لديو  ءامسالا فرشأ هقح ف«وه»نأ : ودو

 نوكي نأ زجلاب ىنعأو : ةكرشنا عوقو نم هروصت عنمال ثيحن هموهفم نوكي نأ ىلكلاب ىنعأو
 لوالا 0 : نيعملا| كلذ هنا كتيحن نم هيلع لادلا ظفللا وفو؛ 3 دا ا 1

 عنمي ال ًارمأ مسالا كلذ نم مووفملا ناكامل هنالل ةهناحبس قحلا وه سيل مسالا كلذب هيلا رامشملاف

 مسالا 7 هيلا رامشملا نأب عطقلا بجو : ةكرشلا نم ةعئام ىلاعتو هناحبس 2 هتاذو « ةكرش

 ؛ يلعلاو ٠ ميكحلاو « ميحرلاو ٠ نمحر لاك: ةقتشملا ءامسالا عيمج نذاف« ناسا ىلا وطول

 مس ىمسملا وهف ىاثاا ناكن او « ةتبلا هجوب اهلع .لدبال و ؛ ةصوصخ ا هتاذ لوانتب.ال . رداقلاو



 ١ ة/ ةيآلا «دجاو هلإ مكهلإ ود ىلاعت هلوق

 دوجولاب ةامسملا ةيهاملا هذه تيفن دقف هتيفن اذاف « ةمهام دوجووه ثيح نم دوجولاو ؛ دوجولا

 كلذ لمع اذاف . اضيأ ةيهاملا كلت ىفنلقعي ال لف ؛ ىه ىه ثيح نم ةيهاملا هذه ىفن لمع اذاف

 رامضالا ىلإ ةجاح ريغ نه ؛ هرهاظ ىلع هللا الإ هلإ ال :انلوق ءارجا حمص

 نكلو ء دوجولات يفن امو ةيهاملا تيفن اف . دوج وم سيل داوسلا : انلق اذإ انا : تلق ناف

 دوجولاب ةيهاملا ةيفوصوم تيفن

 ال هيض وج هيمان: ةف ضو: كلق

 : امفن نكمأ ىه ىه ثيح نم ةيهاملاف  ةيهاملا كلتل ايفن امفن ناك« امنع ةلصفنم تناك ناف

 هنجوت 0 ابنع الضفتن ًآرمأأ ةفاولطاوللا كلب نكت م نإو ؛ روكذملا بيرقتلا دوعي ذئنيحو

 . روكذملا بيرقتلا دوعي ذئايحو ؛ دوجولا ىلا امإوةيهاملا ىلإ امإ ؛ ىفنلا هيجوتبالإ اهيلا ىفنلا

 ةتبلا رامضالا ىلإ ةجاح ريغ نم قدصو قح وه الإ هلإال:اناوق نأ تبثف
 ملامكناف « تايئالاروصت نع رخأتم ىفنلا روصت نأ ةملكلا هذه. قلعتي ايف( ىاثلا ثحبلا)

 ؛ دوجولاعافترا الاءدعلا نم روصتتال كناف ؛ مدعلا روصتت نأ لاحتسا : الوأ دوجولا روصتت

 رمالا ناك اذاف ؛ دوجولا روصتب قوبسم مدعلا روصتو « مدعلا روصت نع ىنغ دوجولا روصتف

 تايثالا انرخأو ىفنلا انمدق ىتح ةملكلا هذه ىف ةيضقلا هذه باق ىف بسلا اسف كاذك

 تايثا ض رخل ناك تابثالا لع ىفنلامدقت نأ الا « تركذام ىلع ل قعلا ىفرمالا نأ:باوجلاو

 اناا ةلكرلا ضو ديجاولا

 هللا مسب) ىف تمدقت دق وهب ةقلعتملا ةيظفللا ثحابملا نأ معا «وه» ةللك في ثلاثلا ثحبلا إل

 امأ : ةردضمو ةربظم : نيعون ىلع ظافلاألا نأ للعا . لوقنف ةيونعملا رارسآألا امأ ( ميحرلا نمحرلا

 «ضايبلاو ؛ةاوتسلا6 + نه ىهل كح نم ةصوضخلا'تاهاملا" لع ةلادلا ظافل 1 ىبف ةرهظملا

 « تطاخنلاو . راكتملا وه ءام ءىث ىلع ةلادلا ظافلالا ىبف تارمضملا امأو « ناسنالاو ؛ رجحلاو

 ءانأ اهفرغأو ءاؤهو' ..ثقأو ءاثأ : ةثالثأ ىو نيعملا كلذ اةيعام لع ةلالد ريغ نم , ابئاشلاو

 قرطتيال ام انأ تا ثيح نم ىسفنل ىروصتنأ بيترتلا اذه ةحص ىلع ليلدلاو ؛ وه مث , تنأ مث

 كاف ء ثنأ ىفالخم « ىريغى هبتشي وأ «ئزريغب اهتم ليطأ نأ لحتتملا نم ةناذ . هانشالا هلا

 نأ لصاحلاف ؛ وه نم فرعأ تنأف اضيأو « ىظو للقع ىف كب هبتشي كريغو : كريغب هبتشت دق

 !امهنيع . طسزملاكفا« تأ ون امأ و«. قسد ناطرشلا نك |نلس اذدعلا رمال ران 0 1

 نأ كان لل وقالو ؟امضلا ف رعأ نأ ىلع لدي اتقول 4 .ضقأا ه هده قدص نع كا اتلا لمأتل



 ةيآلا «دحاو هلإ ف و» ىلاعت هلوق ١ ه5

 هذه نذاف « ىلاعت هللا ةدابع هنم روصتي نم ىلا ةبسنلاب قةحتي امنإ ,. فصولا اذه ادورعم نوكي

 ًاريدقت ًافلكم هتروريص حصت نم عيمج ىلإ و . نيفلكملا لكىلا ةبسنلاب ةحبح ةفاضالا

 واف . ةفاضالا هلخدت نأ حصي ام هلالا ىنعم نأ ىلع لدي (مكهإو) هلوق (ةعباسلا ةلأسملا)

 هلالا نأ ىلع لدف ؛ كيكر هنأ مولعمو « دحاو رداق مكرداقو : ىنحملا راصل رداقلا هلالا ىنعم ناك

 اوال[ ارق

 ظفل دورو نآل «ةيهلالا ىف دحاو هنأ هانعم (دحاو هلإ كطإو) هلوق «ةنماثلا ةلأسملا)

 ةلزنمب وهف « اهريغ ىف ال ةيهلالا ىف ةربتعم ةدحولا كلت نأ للع لدي هلالا ظفل دعب دحاولا

 رطخ نأ نكمأ (دحاو هلإ كهلإو) لاق املو  دحاو ىلاع هلق لادا لاهل ثلة

 اذه لازأ مرج الف « انحلال رياغم انريغ هلإ لعلف « دحاو انطإ نأ به: لوقي نأ دحأ لابب

 هذه ىفن ىضتقي لجرال :انلوق نال كلذو (وه الإ هلإ ال) لاف « قلطملا ديحوتلا نايبب مهلا

 كلت دارفأ نم درف لصح ولذإ « اهدارفأ عيمج ىثتنا « ةيهاملا هذه تفتنا ىو : ةيهاملا

 ءافتتا نم هيلع ظفالا لدام ضقاني كلذو : ةيهاملا تاضحدقف « ذرفلا كلذ لص> ىتْف ؛ةهاملا

 ديحوتلادافأ ٠ اديزالإ : دعب ليق اذاف . لماشلاماعلا ىنلا ىضتقي لجر الءانل وق نأ تبثف : ةيهاملا

 راكضإو فذ هيفمالكلا : اولاق نييوحنلا نم ةعامج نأ: اهدحأ : ثاحأ ةملكلا هذه ىفوققحما ماتلا

 كلذوقحلا ديحوتلل قباطم ريغ مالكلا اذهنأ ملعاو « هتلاالإدوجولا ىف هلإال وأ . انل هلإال:ريدقتلاو

 ؛ قلطملا هلالل ًاديحوت ال انهلال ًاديحوت اذه ناكل هللا الإ انل هلإ ال هنأ ريدقتلا : تلق ول كنأل

 ًاراركت كلذ نوكيف . قرف (وه الإ هلإال) هلوق نيو (دحاو هلإ كهإو) هلوق نيب قب ال ذئايخ

 2111 را لاكتللا كلن. ةاوجولا قةلإ ذل ار دقتلا : انلقب ول امأو ءرئاج ريغ هنأو ١ ًآضح

 ايل نإ رتل هلإ درت الاى لإ لا كلف اذ !كنآأل كلذ ء زخآ هجو نم لاكشإلا دوعي

 هلالا ةيهامل ًايفن هللا الإ هلإال : كلوق ناك رامضالا اذه ردضي ل ول امأ : ىناثلا هلالا دوجول ًايفن

 011140110 رولا 2 افرشلا دجوتا فا ىوقأ ةيهاملا قنا نأ عواعمو : قاتلا
 ىلوأ اراهخالا اذه“ نعنضانرعالا و:اةر هال لغ

 كركا 7117 هلو نبل اداونقلا كلقااذإ (كنافأ .؟ لقعي فنك ةنهاملا ىفن : ليق ناف

 [ 10111 11 ا اكلت 13101 لوقعم ريغ وهو« داوسب سيل ذاؤلا نأب كح

 : مقتسم م ظتنم لوقعم

 الرا لسموك رو ذل ترانا : تلقاادإا !كلناذ« هنم دبال 'رمأ, ةصانملا قفنبأ العلا, انلق



 4١ه ةيآلا «د>او هلإ مكشإو» ىلاعت هلوق

 نمدحاو لكف هل لب ؛ تارودقملا عيمجب ةقلعتم هتردقو تامولعملا عيمجي قاعتم هءلعناف تاقلعتملا

 نركز ناك افك هنأ دورا ني ركل ةنلاذ ملعي هناآلءةيهانتم ريغ تامولعم هيهانتملا ريغلا تامولعملا

 هناحب اويفاةيمادملا :تافضضلا نم دكار: لك بنتو ةيهادتلا نايحلا نو داو < بوح هلاك

 ىنعم تافصلا كلتب هتاذ ةيفوصوم تسيل هناحبس هنأ :ابعبارو . ةوجلا هذه نم هتافص ىفادحاو

 تاذلا_نأ انني انآل اب.ةلكتسم هتاذ نوك بسح اضيأ الو ء احل الخ هتاذذ رك و هتاذف هلا ان

 نكمملاب ولكم هتانلاضقان ادملا ناكل رح افطلا لكس جانا دن نان تانعلا كلي
 لاهكلا تافص ققحت ىناذلا لاكتسالا كلذ مزاول نمو هتاذل ةلمكتسم هتاذ لب ؛ لاعوهو هتاذل

 :ابسض اعلا هب ءافالاقعيةزابقلاوصقت تين لإ تق ناكقرم ال |[ 16 تارعي ميسقتلانأالا هعم

 نم' فوعن ذل. انآإلا كلذو.: ةتاذ انك قم اهات ريخ الل ةتافض ا هنك نم لوقا[ دنع لا ١

 رمأ هنأ هءلعنم مولعملاف تاقولخلا ملاع ىف ناقتالاو ماكحالا رهظ هلجاأل ىذلا رمآلا هنأ الا هملع

 الداقنيت رك قرلاوهلا انكم لالا تول رة ناين هنو لعن نكلو وهام هنأ. از الفاث

 هلاعفأ ىف دحاوىلاعتو هناحبسدنا امأو . ماهفآلاو لوقعلا راونأهتزع رونب عدر نم ناحبسف « ًايحو

 ناك ام لمو هادعام نكمملاو «وه وه. بجاولاف نكمماماو بجاو اما دوجوملا نال رهاظرمالاف

 تانكمملا ماسقأ ف التخاب مكحلا اذه فاتخي الو ؛ بجاولاب لصتي مل امدج وبال نأ زوحيدناف انكم

 كلل5 ىهف ةادعاام لكاتأ كيف :كلذ ريغ ناكاوأ "ذابغلا"ةاعف”ناكذوأ اكلي وأ اك تا

 هئاضق رارسأ تاور نم ةمش كردت اذه دنعو « هئاليتساو هتردقو هرهقوهفرصت تحنو هكلمو

 سيل دوجوملا نأ فرعتو (ردقب هانقلخ ءىبث لك انا) هلوق قئاقح نم ءىث كل حوليو . هردقو

 ل دبالا .ىلا تراس ولف « ةجالا هذه ىف ةركفلا ةنيفس تعقو اذإو اهل وهاهو ؛ وه وه اماالإ ةَبلا

 فيكو ؛ لوصولا ىّتمو . فوقولا فيكف : للاعلا اذه تارذ نم ةرذ دبأألا ىلا ريسلا نال , فقت

 فيواظتا قاتلا وقل مك كورتم لالا .ىدلاف مزق لا ها نم نك ذم | ريشا ند

 ماع خزرب ىلا تلصو اذإ اهأف  ةينادحولاو ةينادرفلا ملاع نع جراخ دعب تنأف . نارياغتم امهو

 لوقعلا ىف قد لو « تارامآلاو تامالعلا لحمضتو ؛ تاكرحلا عطقنت كانهف : مدقلاو ثودحلا

 كئانفيكديعناف' ع كفيعضلا كديع: ىلا نسخ اوهالإ وهال نماي ووهاش ؛ ره هنأد رع الإ تالآلا

 كبابب كنيكسمو

 لك ىف ةفاضالا هذه حمدت لهو (مكهلإو) هلوقب هتفاضإ ىنعم ام: لبق نإ «ةسداسلا ةلأسملا)

 نأ هب قيلي ىذلاو ادوبعم نوكي نأ قحتسي وه هلالاناكا ل : انلق ؟ فلكملا ف الإحصت الوأقاخلا



 ةيآلا «دحاو هلإ مكهلإ ود ىلاعت هلوق 4

 هلوقب الإ هنع ريبعتلا نكمي ال روكذملا تافتلالا مث ءديحوتلا ملاع ا الل ةلاوصول انووقع

 5 اتتادج ةواوش كلما ديحوتلا راك ىف نيضئالا دنع ةملكلا هذه عقو مظع كلذلف «وه»

 ىلاعت هللا نوعب ةبالا هذه ريسفت

 001 مال ا ىف كراش نك دوب ولا فا شبل هنأ نمو. قاتلا ىذملاب ةاحولا امأ

 هلوقريسفنت ىف ةروكذم كلذ نيهاربو « ىلاعتو هناحبس قا تاذب ةصاخلا ةدحولا ىه ةدحولا هذه

 تاذ صاوخ نم تسلف « لوألا ريسفتلاب ةدحولا امأ (اتدسفل هللا الإ ةملآ امبيف ناكول) ىلاعت

 اة 1 ]لآ كل ى ىلإ دحر تاك وج واو, دوج ىف كتشدالا هناآل ,: ىل اعنا هنا. قلل

 تانكمملا ماع فتادرفملا تابثإ نم دب ال هنأ تبثف « تادرفملا نم هيف دب ال بكزملاق «؛تادكرم

 اناث 11ج | رلاامل,ءءابب ةناحنرللا قدما :دحيوت خلا نوماللا نم تسلا لو للا :قعملاب ةيدحاولاف

 صضيخلت نيف « هاوسء قث كعنلا كلذ هكراشي:الاو ؛ ارم درفتموء ات دحؤتم ىلاعت و ةناحبس قحلاف

 هزنم هناحبس هنأب فارتعالا عم  رصاقلا هركفو رشباا لقعب قيلي ام بسحب ماقملا اذه ىف مالكلا

 ماهفالاو لوقعلا قئالعو « ماهوالاو راكفالا تافرصت نع

 سيل هنال : ةعبرأ هوجو نم دحاو هنأب ىلاعت هللا فصوب : ىتابجلا لاق (ةسماخلا ةلأسملاا)

 درفنم هنألو « ةيهلالاب درفنم هنأألو « مدقلاب درفنم هنالو ؛ ءازجأ ىذب الو « ضاعبأ ىذب

 لع + ةجاوأ#ا ةثالثب لعارضتق مشاه نيل ا علف 0 (0 2 املاع هتوك وحن هتاذ تافصب

 ةيهلالاب هدرفت دارملا ةيآلا هذه ىفو : ىضاقلا لاق . ادحاو اهجو تاذلا تافصبو ؛ مدقلاب هدرفت

 هناحبس هنا : انباحصأ لاقؤ (وه الإ هلإ ال) هلوقب هبقع كلذلو « كلذىلا ديحوتلا فاضأهنآل , طقف

 « هل كيرش ال هلاعفأ ىف دحاوو ؛ هل هيبش ال هتافص ىف دحاوو ء هل ميسق ال هتاذ ىف دحاو ىلاعتو

 ىلاعتو هناحيسق حلا وهاناو هب املا رامشملا ىه ىتلا ةصوصخلا تاذلا كلت نآلف هتاذ ىف دحاو هنا امأ

 الا هلآ ]1 15 لالا نآك نإف : كركت الوأ "هاوس زخآ .صخشاف ةلصاح نؤكت نأ, اما

 هباموكارتشالاهب امب اكرم هسفن ىف وه نوكيف « دئاز ديقب نوكي نأو دب ال « رخآلا ىنعملا نع
 ال هتاذ ىف دحاو هناحبس هنأ تبثدقف نكي مل نِإو ؛ لاحكلذو ارقتفم الولعم انكمنوكيف ءزايتمالا

 هريغ ةيفوصوم نع ةزيمتم تافصب هناحبس هتيفوصوم ناللف هتافص ىف دحاو هنأ امأو « هل يسق
 هريغنم لب هسفننم نوكتالهل هتافصل وطحن أل , ناف هادعام لك نأ: اهدحأ : هوجو نمهتافصب

 نود نامزب ةصتخم هريغ تافص نأ اههناثو . هريغلال هسفنل هتافص لوصح قحتسي هناحبس وهو

 هلل ةيهانتم ريغ قحلا تافص نأ: اهئلاثو . كلذك تسيل قحلا تافصو « ةثداح اهنآل نامز



 ار ةيالا «ذحاو هلإ مكهإو» ىلاعت هلوق

 ةدوجومتناكنا ؟المأ دوجولاةبجاوو ةدوج ومىهله ةقيقحلاكا:نأوهو : ثلاثلاكشإو

 تيس ةلضاخ ةرثك كانبفثادوج وملازئاش نغزاتمتاتايهاعو ::تادوجو لاو امكزاشتاه دؤوب قو

 نإامناف . بوجولا ىف لوقلا اذك وءمدعلا ىلإ ةراشا اذهف ء ةدوجومنكتملنإو : ةيهاملاودوجولا

 ةفص بوجولا نآل تاذلا نيع نوكي نأ ليحتسي اهدوجو بوجوف ؛ اهتاذلدوجولاةبجاو تناك

 وهثيح نمامهنم دحا و لكل رءاغمنيئيشلانيب باستن الا وةيفوصوملاب ل ومحل | ىلإ عوضوملاباستنال

 دس نركينأ ليتل ابشن, اق حاذلاغ اضيأ و: ىو لاهل هلا راسل كاد قغص ناوكت قاف
 هنأ تبينها لاحت هلليفني ا( عا فلطوأو بروج ولا, :تاذلا بصق اناللاو ىيفتلا: :انياشارمأ كجاأإلا

 تاذلاكلتنارمأ كانهف , هتاذ ىلع ادئاز هدوجو بوجو ناكل دوجولا بجاودوجومبجو ول

 هذه نأوهو عبار لاكشإو . ثيلثتلا داع دَقذ بوجولا كلذب ةيفوصوملا عمو بوجولا كلذ عم

 رابخالا نال لاح لواآلاو ال مأ أمنع رييعتلا نكمي لهو امنع رابخالا نكي له ةطيسبلا ةقيقحلا

 وهف هنع .دبعتلا نكي ل نإو دحاوال نارمأ |مهف هب ربخملا ريغ هنع ربخناف ءىثث نع ءىثب نوكيامنإ

 لاؤسلا نم ماقملا اذه ىفام ةلمج اذهف هنع لوفغم وهف تابثالاب الو ىنلابال ةتبلا مولعم ريغ

 رقتفم عومجملا نأ كش الو تافصاا هذهب ةفوصو» تاذ هناحبس هنأ : لوالا نع باوجلاو

 ةتترلابةيدعبامم وج دعب اهنإ م ؛امتاذل ةبجاو ابسفنب ةمئاقتاذلا نأ الإ هئارجأ ققحت ىلإ هققحت ىف

 لقعلا دنع هيف عانتماال امب اذهف تافصلاو توعنلا كلتل ةمزلتسم

 اهنأ ثيح نماهملا ترظن اذاف تاذلا ىلع ةدئاز ةفص ةد>ولا نأ وهو : ىناثلا لاكشالا امأو

 هلا رظنلا نيب قرف نكلرا قلل ارك ئذلا نأ اوجه ذطاإؤ رمال ةناللت روكا كلاود حل

 هناثيح نم هيلا ترظن اذاف ؛ دحاو هنأب هيلع موكحهنا ثيحنم هيلا رظنلا نيبو وه هناشي> نه

 تفنتلي مادام لقعلا نافةبيجي ةلاح انههو ةدحولا قةحتت كانهف دحاو هنأ ىلإ تافتلالا كرت عم وه

 هذه ريتعاف ةدحولا ىلإ لصو دقف ةدحولا كرت .اذاف ةدحولا ماع كا لصت مدعب وهف ةدحولا ىلإ

 دوجولا لاكشإ رع باوجلا وه اضيأ اذهو هرس ىلإ لصت كلعل فيطللا كنهذب ةلاخلا

 بوجولا لاكشإو

 ريبعتلا كمي ال هنأ قحلاف ؟ هنع ريبعتلا نكمي له هنأ وهو : عبارلا لاكشالا امأ

 سيلف ةلاع ال هب ريخبلل رباغم هنع ربلاو رخآ رمأب هنع تريخأ دقف هنع تربع ىته كنالل هنع

 نوكي الف « صاخ بلس عمت اذ كانهف « هنع رابخالا نكمي ال هنأب هنع تربخأ ولو « ديحوت كانه

 كانبف تايثالابالو قنلابال هنع ربخت نأ ريغ نم وه هنا: شيب نم هيلا ترظن اذإ امأف ديحوت كانه
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 ةنآلا «د>او هلإ مكهلإو» ىلاعت هلوق لدا

 لقعتت نأ اننكمي هنأ : اهدحأ : هوجول لطاب لواآلاو .كلذك سيل وأ هتاذ_.رم موهفملا

 هنأ كش الف كلذ نكمي ملناو . تافصلا هذه نم دحاو لك نع لوهذلا عم هتاذ

 . ةصوصخلا هتاذ لقعتت نأ نع لوهذلا عم تافصلا هذه نم دحاولك لقعت اننكمب

 |مرياغممولعملاوةمواعمهتافصو . ةمولعمريغ ةصوصخلا هتاذ نا : لوقينمدنعبجاولا وهاذه لب

 ىه تناك ول تافصلا هذه نأ : اهيناثو . تاذلا ىلع ةدئاز رومأ تافصلا هذه نذاف « مواعمب سيل

 ثاذ تاذلا : انلوق ىرحب ايراج « ةملاع تسيل وأ ةملاع اهنا : تاذلا ىف انلوق ناكل : تاذلا سفن

 ناف « هتايثاو هيفن ىلع ناهربلا ماقي نأ لمتحي ثحبلا ىف كلذ نوكي نأ لاحتسا الو : تاذ الوأ

 لك ملع . تاذب تسيل تاذلا : لاق نمو ؛ هقدص ةرورضلاب دحأ لك لع . تاذ تاذلا : لاق نم

 تاذآ | انلرق ةياثع نسل ؛ةملاع تسنل وأ ؛,ةملاعإتاذلا : انلوق ناكابملو «هيذك ةرّورضلاب دجأ

 ناكول هنأ ؛ اهثلاثو . تاذلا ىلع ةدئاز رومأ تافصلا هذه نأ انملع . تاذب تسيل تاذلا تاذ

 تافصلا هذه عجرملا ناكل ءادحاو ائيش الا تسيل هتاذو , طقف هتاذ ىلإ تافصلا هذم عجرملا

 ىلع ةلالدلا ةماقأ نع ىنغت ارداق هنوك ىلع ةلالدلا ةماقا نوكن نأ ىغبني ناكف : دحاو ءىث ىلإ

 انبلع « صاخ ليلد ىلإ ةفص لكى انرقتفا لب كلذك نكي ملابلف ءايح هنوك ىلعو  امللاع هنوك

 هذه : لوقنف « تاذإا ىلع ةدئاز رومأ تافصلا هذه نأ تبث اذإ . تاذلا ىلإ ا عجرملا سيل هنأ

 قنلاو ءضح ن بلسلا نآل « ةيبلس نوكت نأ زئاج ال « ةيتويث وأ ةيبلس نوكنت نأ اما تافصلا

 زجعلاو لهجلاف. زجعلاو لهجلا فن نع ةرابع ارداق املاع هنوك انلعج انالو ؛ هيف صصختال ضحلا

 : وبث سمأ ىلإ عجرملا نوكي وأ ءرداق الو ملاعب سيل هنأو مدعلا ىلإ امهب عجرملا نوكي ىأ اما

 ناك ناذ « ةردقلا لاح لالخا نع ةرابغ زجعلاو « قباطم ريغ داقتعا نع ةرابع لبجلا نأ وهو

 ءافتنا نم مزاي مل ىناثلا ناكن او . ايتويث نوكيف « بلسلا بلس نع ةرابع ةردقلاو علا ناك لوألا

 عم ىنعملا اذمب زجعلاو لهجلا هنع ىتنا دق داما ناف ؛ ةردقلاو ملعلا قةحت ىنعملا اذهب زجعلاو لهجلا

 . هتاذب ةماق هتاذ لع ةدئاز رومأ ىلاعت هللا تافص نأ تبثف ؛ ةردقلاو ِلعلاب فوصوم ريغ هنأ

 نم ةبكرم ىلاعت هلالا ةقيقح نأ ىلإ لوقلا داع دقف ٠ تافصلاو تاذلا عومجب نع ةرابع هلالاو

 ؟ةفالاوقلا فكف : ةيقك .ررمأ

 اذاف ٠ تاذلاب ةماق تاذلا ىلع ةدئاز ةفص ةدحولا نأ ىلع انللددق انأ وهو . رخآ لاكشاو

 كلت ةيفوصومو ةيدحاولا كلتو ٠ ةقيقحلا كلت : ةثالث رومأ كانهف .٠ ةدحاو قحلا ةقيقح تناك

 ؟ديحوتلا نيأف ٠ ةثالث ثلاث كلذف . ةيدحاولا كلتب ةقيقحلا



 اها ةيآلا «دحاو هلإ مكهلإو» ىلاعت هلوق

 نأ تبثف ؛ لاحم وهو ادوجوم ارمأ تامودعملا عومجب ناك ؛ ةرثكلا عم ةيبلس ةدحولا تناك

 , نهذلا ىف الإ اهل قةحت ال هنا لاقي نأ اما ةدئازاا ةفصلا هذه مث . ةيتوبث ةدئاز ةفص ةدحولا

 نأ مزايف «جراخلا ىف امل اقباطم ىنهذلا نكي لالاو لطاب لوآلاو . نهذلا جراخ ققحت اهلوأ

 هيلع موكسحملا ءىثلا نأ ةرورضلاب لعن انال «ءلاح وهو ادحاو هسفن ىف دحاولا ءىثلا نوكي ال

 ءىشلا نك نأ تيه“ اةزاتعا و انضرفو انهو ناو" نأ هن قدح زنكي ل

 ؛ةيت وبث ةفص ةدحولا نوك ىنأ نم ججتحاو . تاذلاكلتب ةمئاق « هتاذ ىلع ةدئاز ةيتويث ةفص ادحاو

 ةدحاو ابنوك ةيهام ىف ةيواستم تادحولا تناك ؛ تاذلا لع ةدئاز ةفص ةدحولاتناكول : لاقنأب

 لاحت ومو أكل ةيابن:ذلام .ىلا كلذ ازجنياو": ىرخأ هلو ةدجاوللا ناوك نأ مزايف « !متانيعتب ةنيابتمو

 ناسنالاف «دحاو هنا هل ليقام ةهج نم مسقنيال ىذلا ءىثلا وه دحاولا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ءازجالاو ضاعبالا ىلإ مسقني دق لب ؛ نيناسنا ىلإ ناسناوه ثيح نممسقني نأ ليحتسي دحاولا

 اه نأ فرهافااذهأ ىف ع 151“ ئركا هيج ماب نان ردفان | مسقني مل هنكل

 ةرشع اهنا ثيح نم ةدحاولا ةرشعلا ناف . ددعلا ىتح ةدحولا نع كفنيال تادوجوملا نم

 ةدحولا تضرع دق ةدحاوةرم نات رشعلاف : ناترشع : تلق ناف ءاهل ةدحولا تضرعدق ةدحاو

 مهضعب ىلع هبتشا اذه لجاللو ؛ ةدحولا نع كفني تادوجوملا نم ءىث الف ؛ ةهجلا هذه نم ابل

 قحلاو« هتدحوس فنهدوجو ناكدحاو هلأ هيلع قدص امل دوجوم لكنأ نظف « دوجوملاب ةدحولا

 ماسقنالا هبامل رياغم ءىشىلإ مسقنملاو : ريثكلاودحاولا ىلإ مسقنيدوجولا نآل « كاذك سيل هنأ

 ةيكرم هتاذ تسيل هنأ : امهدحأ : نيرابتعاب «دحا ود ىلاعتو هناحبس قا (ةعبارلا ةلأسملا)

 هنوك ىفو ءدوجولا بجاو هنوك ىف هكراشيام دوجولا ىف سيل هنأ:ىناثلاو «ةريثك رومأ عامتجا نم

 دحاو سيلو لوألا ريسفتلاب دحاو هتبثي نم دنع درفلا رهوجلاف ؛ تانكمملا عيمج دوجول أدبم

 ىلإ هققحت رقتال اكرم ناك ول هنأ لولا ريسفتلاب ةدحولا تورث لع ناهربلاو « ىناثلا ريسفتلاب

 : هريغ ىلإ رقتفم وهف بكرم لكف « هربغ هئازجأ نم دحاو لكو « هئازجأ نم دحاو لك ققحت

 اانق ؛ هتادب نكت ةطويغ ىلإ عفت اويفأ تك هويه هازال لج رساد كللا

 انف رثك“ دل  ةيكؤف ري لأ ةقلشخ هناحسهتقيف> نذاف اك رد ن د نأ لاب | كلذ 00

 عونلل نوكت اك ةيونعم ةرثك الو : ماسجالل نوكت ا« ةيرادقم ةرثك ال ؛هوجولا نم هجوب

 كلذ بعص دق هنأ الا “:رطحشتلاو ةهاملا م نك تملا ضجفلا وأ "١ دخلا و لصفلا ا كالا

 سفن وه امإ تافصلا هذه نم موبفملاف ديرم ىح رداق ملاع هناحبس هنأل كلذو . ماوقأ ىلع



 ةيآلا «دحاو هلإ مكهإود ىلاعت هلوق ١٠

 يني دعرت انه 2 سو 200 مقارعة 271

 ,1500 ميحرلأ نمح كمسدلا وه“ إ !آلد لحامل | مهإو

 «مي>رلا نمحرلا وهالإ هلإال دحاو هلإ كو إل لجو زع هلوق
 امأ ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ريسفت ىف مدقت دق هلالا ظفل ريسفت ىف مالكلا نأ معا

 : لئاسم هيفف دحاولا

 : امهددحأ : ممالك ىف نيهجو ىلع ىرج مسا دحاو مبلوق : ىلع لا (ىلوآلا ةلأسملا)

 ددعلا ف لمعتسملا دحاو : مبلوق ةفصب سيل ىذلا مسالاف  افصو نوكي نأ رخالاوامسا نوكي نأ

 ؛ةفص هنوك امأو كلذك ددعلا ءامسأ رئاس نأ ٠ فصوب سيل مسا اذهف ؛ةثالث نانثا دحاو وحن

 ىلاعت و هناحبس قالا ىلع مسالا اذه ىرجأأ ذاف ةحاو ءئث'اذهو'دحاو لجارَت ثرزل:"كلوق وحنف

 لوالاىوقيوءىثانلوقكمسالاوهىذلانوكي نأزاجوءرداقلاو ىلاءااكفضولاوهىذلانوكينأز اج

 دحاو اهنا اهيلع قدصي ىتلا ءايشاألا نأ ل قعلا ىف مالكلا اذهقيقحت : لوقأو (دحاو هلإ كهلاو)هلوق

 ءاضرع وأ « ارهوج اهنوك ىنعأ : اهتايهام تايصوصخ ىف ةفلتخيو : ةينادحولا موهفم ىف ةكرتشم

 لوهذلا عم ادحاوهنوكو « هتيهام ىنعأ ؛ امهنم دحاولك لقعت اضيأ حصيو ؛ ادرجم وأ ؛ مسج وأ
 0 0 رار نزع اانكعا و مترك ريغ الثم اره وج ره ويلا نك نذاف.؛ ىخالا نع

 0 ل مسالا وه اذهو ؛دحاو نأ ع درب ديذب ةرا دج ائولا ظفلف

 اكن رك نم اذهو ؛ رخآ ءىثل انعن لصحام

 : موق لاقف اهيف اوفلتخا ؟ ال مأ تاذلا ىلع ةدئاز ةفص ىه له ةيدحاولا 4 ةيناثلا ةلأسملا))
 هنوك نم موبفملاف . د-او رهوجلا اذه : انلق اذإ انأب هيلع اوجتحاو :«تاذلا ىلع ةدئاز ةفص اهنا

 الو ءاد> او هنوك ىف ضرعلا هكراشي رهوجلا نأ ليلدب ؛ ادحاو هنوك نم موبفملا ريغ  ارهوج

 ءادحاو هنوك نع لوهذلا لاح ارهوج هنوك لقعي نأ حصي هنآلو ؛ ارهوج هنوك ىف هكراشي

 [ ال لال 1 هر و سفن اذحا ردن و 5 هنالل و : مولعملا ريغل رياغم مولعملاو

 دحاولا لياقمو ؛ ضرعءلا وه رهوجلا لباقم نآلو « هرهوج رهوجلا : انلوق ىرحت ايراج ؛ ذحأو

 ا 011 نركب نأ امأ ادحأو هنزك نم مويفملا نأ تيف ءاريثكلا وه

 00 0 رتل نأ اع) ةركلاو ؛ ةرتكلل الس ناكل املس ناك ول هنالل اب

 دا ل ل لو ككللا الش ةدخولا تناك ؛ ةرتكلات لس ةدحولاو « ةسلس 7

 ولف ؛ تادحولا عوممج الا ةرثكلل ىنعم الو « ةيتويث ةرثكلا تناكناو ؛ بولطملا وهو ةيتوبث



 1/4 ةيآلا «رافك مهو اوتامو اورفكن يذلا نإ» ىلاعت هلوق

 ريمضلا اذه لمح نأ : ىناثلا . ركذي ملام ىلإ هدر نم ىلوأ هيلإ هدرف « مدقتم روكذم هل دجو اذإ

 ةرخالاىفباقعلا لعفبباوثلا نمداعبالا وه نعللا نآل ؛ رانا ىلع هلمح نم ةدئاف رثكأ ةنعللا لع

 : ثلاثلا . ىلوأ هياع ظفالا لمح ناكف «ةدايزو رانلا هيف لخدي نعللا ناكف ايندلا ىف هداحيإو

 لاحلا ىف الصاح كلذ نوكي نءللا ىلع ريمضلا لمح ىفو ؛ لالا نع رابخا (اهيف نيدلاخ) هلوق نأ

 هنأ ملعاو . ىلوأ كلذ ناكف ؛ ليوأتلا نه دبال ل. « لالا ىف الصاح نوكيال رانلا ىلع هلمح ىفو

 ككيملا ور... اندزعتب لوطا فكما وهو دواخلا« اهدحأ + ةثالث وما نال زحل

 هب تطاحأو ةئيس بسك نم ىلب) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هيف لوقلا مدقتامىلع . ةلزتعملا دنع مئادلا

 ئذلا. برأ :هانعمو ..فيفختلا مدع :اهيناث و: (نودلاخ انف مث رانلا باصأ كئلوأف هتئيطخ

 ضعب نم لقأ تاقوألا ضعب ريصيال , ابلك تاقوألا ىف هباشتم وهف هللا باذع نم مهلاني

 ناك « باقعلاكة دش ىف هريغ لاح روصت اذإ هنأ : لوآلا : هوجول عنتمم هباشتلا اذه : ليق ناف

 ةدايزا| كلت عطقنت مث باذعلا نم هتقو تافام مهءلع رفوي ىلاعت هنأ : ىناثلا :-هنم فيفختلا كلذ

 دادزيهنأ كلشال(نوملكت الو اهيفاوتسخا) هلوقب نوبطاخم اهّئيح مهنأ : ثلاثا : افيفخت كلذ نوكيف

 تقولا كلذ ىف مهمت

 اذهل هبتنيال ,ديدفلا باذعلاب قرعتشملان ءقليلقلا و ومالا هذه توافتلا نأب : هع ا راجأ

 نوكي نأ بجو « هباشتم باقعلا اذه نأ لع ةيآلا تلد املو : اولاق ؛ توافتلا نم لاقل دق

 نأ كلذ ناير 5 روش منع ففخم امن كلذ ناكل كلذ عاطقنا اوزوج ول منال امئاد

 هتنحمعقوم هيلع لبسيو رسيو حرفي هناف مايأ دعب صالخلاب رشب اذإ ايندلا ىف ةميظع ةنحم ىمقاولا

 رثك أ عاطقنالا روصتب فيفختلاو حورلا نم هقحايام ناك« مظعأ هتنحم تناكالكو

 ريخاتلاوليجأتلا وه راظنالاو (نورظني مهالو)هلوق : باقعلا كلذ تافّص نم :ةثلاثلا ةفصاا

 باذعب الصتم ارضاح نوكي لب ؛ لجؤيال مماذع نا : ىنعملاو (ةرسيم ىلإ ةرظنف ) ىلاعت لاق

 ىلإ ايف نولهمي مهناف ؛ايندلا كح فالخب باوثلاو باذعلا راد مك نأ انملعأ ىلاعت هناكف هلثم

 نوثاغيال اوثاغتسا اذإو « نولهعال اولهمتسا اذاذةتبلا ةلهمال ةرخآلا ىفو : ىلاعت هللا اهردق لاجآ

 كلذ نم هللاب ذوعن . نوملكت الو ايف اوئسخا : مهل ليقو : نوبتعيال اوبتعتسا اذإو

 نمأي . ىلع تلد « آلا هقه ىف باقعلل' ىلإعت هللا اه. ؟5 ىلا دان تافصلا له نأ
 ع

 ريخأتلاو فيفختلاو عاطقتالا نم رفاكسا



 ةيآلا «رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ» ىلاعت هلوق ١

 لهاجلا نعليدحأ لكن أ : !هثلاثو « ريغال ساناامه نينمؤلا نأب مكحو « مهريغب دتعيول هناك. نينمؤملا

 ملعيال ناكناو « أملاظ وأ الهاج هسفن ىف وه ناكاذاف . لومعلا ىف ررةم كلذ حبق نآل ؛ملاظااو

 : ابعبار و . ىدسلا نع . هسفن لواننت ملاظلاو لهاجلا ىلع هتنعل تناك٠ كلذك هنوك هسفن نم وه

 كلذ معي ذئليحو « نعللا قاقحتسا ىلع نعللا عوقو لدحب نأ

 « ًارفاك تام نمنعل نيملسملا لع نأ ىلع ةلالد ةيالافىزارلا ركب وبألاق (ةعبارلا ةامملا 0

 دق (نيعمجأ سانااو) هلوق نآلل ؛ هنم ةءاربلاو هنعل انع طقسي ال توملاب هنع فيلكتا لاوز نأو

 نونجلاب هنع فيلكتاا لاوز نكي مل نجول رفاكلا نأ ىلع لدي اذهو هتوم دعب هنعلب انرمأ ىضتقا

 ناف ؛ حالصلاو نامبالا نمةالاوملاو حدملا بجويامف ليبسلا كلذكو « هنم ةءاربااو هنعلا ًاطقسم

 هب لاخلا ثودح لبق هياع ناكامع همكح ريغي ال « هنونج وأ كاذك ناك نم توم

 نأب هتنعل بوجو ىلاعت قاع : اولاقف ةبآلا هذهب اوجتحا ةافاوملاب نولئاقلا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 قاقحتسا ديفي انإ رفكلا نأ انماعف كلذ حصي مل توملا لبق كلذ قحتسا ولف هرفك ىلع تومي

 هيلع هبحاص تام اذإ حدملا قاقحتسا ديفي امن ناميالا اذك و , هيلع هبحاص تام ول نعللا

 اهنمو ؛ تام ول نعللا اهنم رومأ عومب رفكلا ىلع اوتام نيذلا ىلع بترملا مكحلا : باوجلا

 هيف الإ لصحال هنا : متلق ملءهدحو نعللا وهو عومجملا اذه نأ اندنعو . رانلا ىف دولحلا

 مثو ىلبصألا عضولا ىلع قبامو « ةيعرشلا ءامساألا نم رفكلا نأب نولئاقلا (ةسداسلا ةلأسملا)

 « رافك مهنأب ممتوم لاح مبفصو للاعت هللاو (رافك مهو اوتامو) ىلاعت هلوقب اوجتحا ةلزتعملا

 ىف الإ لصحتال ةيطغتلا نآل ٠ توملا لاح مهيف قيال « ةيطغتااو رتسلا ىنعمب رفكلا نأ مولعمو

 مهافلا ن1 قع

 سانلاو) لاق ىلاعت هنال , ديكوتلا عم صيصختلا زاوج ىلع لدت ةيآلا ( ةعباسلا ةلآسملاإل

 (اهيفنيدلاخ) ىلاعت هلوق امأو مبضعب سانلاب دارملا : لاق نم بهذم ىلع صوصخم هنأ عم (نيعمجأ
 : لئاشم هكيفف

 هيلإ نكرو همزل ىأ اذك ىلإ دلخأ :لاقي هنمو . ليوطلا موزللا دولا «ىلوألا ةلأسملا))

 ةنعلا رارقتسالا ىنعم هيف نآل (مهبلع) هلوق نم فرظلا (نيدلاخ)ىف لماعلا «ةيناثلا ةلاسملا))
 نيرغاص لاملا مهيلع : كلوقك مهلع ىف ميمللاو ءاغلا نم لاح وهف

 اهنأشل امخفت ترمضأ اهنأ الا رانلا ىف ليقو . ةنعللا ف ىأ (اهيف نيدلاخ) (ةثلاثلا ةلاسملا)

 ريمضلا 1 : كارل 22 راو كواللاو:(ناطقلا ةللل ىف هانل ان الاد هلوق ىف ا ؛ اليو#تو



 ١ // ةيآلا «رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا نا» ىلاعت هلوق

 دجال رادوفا 7 ىادوزأاا ةردسع] ندع نت ترشفت لا ابدل ,٠ متل

 7 2 سم م صصص صاخب انش 822 ه2 مي

 :١1« 000-5 نيدلاخ >1١"١« نيج أ سلو

 0 ضرغلا وهو . هاوس اهم قحتسيال هنألل ءباوثلا قاقحتسا اطو.ق دافأ امتإ ةعاظلا انلق

 نأ نهد دبال ناكنإو 2 اهلعفب ضرغلا وهو( باقعلا طاقسال ةعوضوم كي ةيوتلا كلذك ا

 وهف ةبوت ىذ لك ةبوتل لباقلا (باوتلا انأو) هلوق ىنعمو « ًاتطخع نكي مل اذإ باوثلا اهب قحتسي

 ليش 2 هدابع نه نيفلكملاب هتمح رل هنأ لع هيسذتلا : كاذ تيفع ميحرلا ىبعمو 2 نابلا اذه ف ةغلابم

 مهم ميظعلا طيرفتلا دعب مهتب وت

 (نورظني مه الو باذعلا مهنع ففخال اهيف نيدلاخ نيعمجأ

 : لئاسم ةيآآلا: ف نأ معا

 لكقح ىف ماع (رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ) ىلاعت هلوق رهاظ نأ (ىلو ألا ةلأسملا)

 نيذلا ىلع هلمح بج : لسم وأ لاقو « كلذك ناك نم ضعبب هصيصختل هجو الف كإذك ناك نم

 «ةوهكب ىونأا كات كيا ناس أ هلع جتحاو؛ تايالانومتكي نذلا مثوا مراد مدقت

 ركذ امل ىلاعت هنأ ًاضيأو . ةبوت ريغ نم مهنه تومي نم لاح ًاضيأ ركذ , مهنم نيبئاتلا لاح ركذ مث

 . تاملا دعب أضيأن ونوعلم مهنأ ةيآلا هذه ىف نيب ؛ ةايحلا لاح نونوعلم نيمتاكلا كتاوأ نأ

 نيلخاد نونوكي ال ةبوت ريغ نم نوتومي نيذلا ناكىتم حصي امنإ اذه 8 :انيع مارش

 ىلع مالكلا لمح بحيف مركذ نع ىنختسا : ىلوألا تحت اولخد اذإ اماف : ىلوآلا ةيآلا تحت

 ف

 طرش ريغنم امزال ديعولا راص هرفك ىلعتام اذإ هنأرفاكلا ىف ركذ امل 4ةيناثلا ةلأسملا ٠)

 ل تووألأ لبق فان اذإ رفاكلا نأ انبلع : كلطرقلا مدع 5- أمدع طابقا ىلع قلعملا ناكاملو

 :.كادك هلاك نك

 ؟:ةناوضلل ال ةنيد لهأؤ 6 .نومجأ سانلا هنحلي هك ٠ لق نإ ثلاثا لالا

 موب مث) ىلاعت هلوقل ؛ ةرخآلا ىف هنونعلي هنيد لهأ نأ : اهدحأ : هوجو نم هنع باوجلا انلق

 اا عييرلاو ةداتقلاق : اهيناث 0 مكضعب نعاي و ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا



 ةيآلا «اوحلضأو اوبات نيذلا الإ» ىلاعت هلوق املك

 رلا ني ني ملص سب مدس 6 مَ أ رق آذآ رس هوم رثش اس ياص ني

 تاوثلا ل د نذلا |

 ربا يي رص

 ١7٠« ا

 لوو 2 هنعلالا هنوص ءىش عم الف 2 نتكلم نيلقثلا الإ ءىثن لك اعمل ةنرض برضيف

 مث (نونعاللا) لسم انآ لاك: اهسداسو .اننذلا فق تنك كانك "كملت الو تيزذال : كلملا هل

 ةءارلاو هيلع طخسلاعم 2 هتفلاخمو 4 هتقاشمو : نوعلملا ةدعابم 93 مم نعللا ىعمو )2 4 اونمآ نيذلا

 لديوو «نعللا هيفبجوأ ىلاعت هنالل « رئابكلا نم نامتكلا اذه نأل ع ةبآلا تلد : ىضاقلا لاق هنم

 .ةيالا ىف الخاد ناكالإو ةلايرلا ؟نف 0 1 مكي ءايبنالا نمد اكن ىلع

 ( مي>رلا باوتلا انأو مهيلع بوتأ كئلوأف اونييو اوحلصأو اوبات نيذلا الإ لجو زع هلوق

 نأ موتي نأ زوج ناكهللا لزنأ ام نومتكي نيذلا ىف ديعولا ميظع نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 دقو« دعولا لهأ ىف اولخدو « مهمكح ريغت اوبات اذإ مهنأ ىلاعت نيبف « لاح لك ىلع مهقحلي ديعولا

 مث ةعيدولا در كرت نم نآل ؛ هاوس :ضرغلال « حيبقلا لعف ىلع مدنلا نع ةرابع ةبوتاا نأ انركذ

 كدر لع مزع ول كاذكو تالا نرد ل سانلا نآل هيلع مدن

 ىعم 0 0 نكي مل هيلع ءانثلاب م 1 أءقت 21 لو لك مايقلاو « ةعيدو

 ىلع نشأ ول لقم 2 ل 8 حالصإ نم ةيوتلا لعل هل ديال هنأ للاعت نيد مث ) ةيوتلا َّق صاالخالا

 دض لعف هيلع بحب كلذ دعب هنأ ًانلاث مث « ةهيشلا كلت ةلازإ همزاي « هيلع ةهبش داربأب هنيد هريغ

 كرتبالإ لصحت الةيوتلا نأ ىلع ةيآلا هذه تادف (اوييو) هلوش دارأا وهو «ناسلا وهو ناتكلا

 عم ىدكاحملا ضعب نع ةبوتلا نأ ىلع 0 ةيآلا : ةلزتعملا تلاق ٠ ىغش ام لك لعفب و ؛ ىغشي الام لك

 لكلا ىف ماع (اوحلصأو) هلوق نآل ء حصتال ضعبلا ىلع رارصالا

 انباحأ لاق . هدارفأ نم دحأو درف لوصح هقدص ىف ىنكي قلطملا ظفللا نأ < نع تاوككلو

 ىلع ءانثلا ودملا ضرعم ىف كلذ ركذ ىلاعت هنآل ء القع بجاو ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع ةيآلا لدت

 لوبقو « مهبوت لبقأ ( مهيلع بوتأ) ىنعمو ؛ حدملا اذه ن كا اجلا كلذ تاكا هسفن

 كم باتام باع ةلاز أ نمضتإ ةيوتلا

 م« بأ وثلاو ةازاجملا ىنعمب ةبوتلا لوبق ةوه (مهيلع بوتأ كئلو ًاف) ىنعم نا مت "15 اله :ليق ناف

 ةعأل لوبق ىف نولوقت

 00 ا م ااا



 ١م ةيآلا «انلزتأام نومتكي نيذلا نإ» ىلاعت هلوق

 مهنم زاج نمو . نامتكلا مهلع زو< نم مو الإ ناتكلا نع اوهنام مهن ال طلغ اذه :انلق

 لعل ابجوم مربخ نوكي الف . ءارتفالاو عضولا ىلع ؤطاوتلا مهنم زاج ؛ نامتكلا ىلع ؤطاوتلا

 ةيآلا نال . ميلعتلا ىلع ةرجالا ذخأ زوحيال هنأ ىلع ةيآلا هذهب اوجتحا (ةسداسلا ةلأسماإ)

 ريغهنأو. بجاولاءادأ ىلعةرجأ الل ًاذخأ هيلع ةرجأالا ذخأ ناك. ميلعتلا كلذ بوجو ىلع تلد امل

 ام هن نورتشيو باتكلا نم هللا لزنأ امنومتكي نيذلانإ) لات هاوق اضيأ هلع ل0 1

 هب نورتشيو) هلوق نال ًاعيمج نامتكلا ىلعو « راهظالا ىلع ةرجآلا ذخأ عنمب كلذ رهاظو (اليلق
 هوجولا عيمج نم هيلع لدبلا ذخأ عئام (اليلق ًانم

 ةفص نم ليجنالاو ةاروتلا ف ليق (باتكلا ىف سانلل هانيب ام دعب نمل ىلاعت هلوق امأ

 , نيمدقتملا .بتك .ىف ام ,لو“الا  لزنملاب دارأ_لبقو: ماكج”الا نمو. مِلسو هيلع هللا ىلص دم

 :.نآرقلا قام ىاثلاو

 : عرشلا فرع ىفو « داعبالا ىه ةذللا لصأ ىف ةنعللاف (هللا مهنعلي كئلوأ )) ىلاعت هلوق امأ

 . كفا ولا نم داع

 لع :اؤقفتا دقو ع نيئأت هنحلل نع لع لمح نإ كيف «نونعاللا مهنعليو) ىلاعت هلوق امأ

 هلوق هدكؤيو ةلاحم ال مومعلا اذه تحت نولخاد مهف « كاذك نيحلاصلاو ءايبنالاو ةكئالملا نأ

 سانلاو (نيعمجأس انلاو ةكئالملاو هتلاةنعلمهملع كلوأ رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا نا) ىلاعت

 رطقلا انعنم : لوقت اهناف ؛ اهماوهو ضرالا باود مه نينعاللا نأ : اهدحأ : رخأ اهوجو اوركذ

 اهفصوىلاعتهناألل . تانعاللا : لقي ملو(نونعاللا) لاق امنإو « ةمركعو دهام نع مدآ ىنب ىصاعمب

 اتأن)و 0 0 مهتيأر رمقلاو سمشلاو) هلاوقق ب لك نع عمج ابعمج ؛ لقعي نم ةفصب

 ءىثلك: اههناثو . (نوحبسي كلفىف لكو ؛ انيلع دبش مل مثدواجل اولاق)و (مكنك اسم اولخدا لما

 :!نيهجاو لغ : 0 : 2: كاوا رك ملا نم نعللا مصي فيك : ليقناف ,« سنالاو نجلا نيلقثلا ئوس

 اذإ ةرخآلا ىف اهنأ : ىناثلا . مهنعلت تناكل ةلقاع تناكول اهنأ وهو « ةغلابملا ليبس ىلع : لوألا

 دانلا ل هأ نأ :اهثلاثو ا: ةنلع تامو,اقدلا فيكاذ لعف نما هلت اتا الملا ب تل 28

  نرعءالت اذإ : دوعسم نبا لاق : اهعبارو , مومعلا لع وهف : نيدلا ثومتك ثيح اضيأ مهنونعلي

 00 اومتكن يذلا دوهيلا ىلع تعجر قدحتسم نكي مل ناف ؛ قحتسملا ىلع ةنعللا تعقو نانعالتملا

 : لاق ى :قتدلتلا تلا ؛ هللا ةنعل : نيتنعل هل نا : سابع نبا نع : اهسماخو . ىلاعتو هناحبس هلأ

 ىردأ ام : لوقيف ؟ كبر نمو ؟ كيبن نمو ؟ كنيدام لأسيف هربق ىف لجرلا عضو اذإ كلذو

 «ع  رخف - ؟:4)



 ةرآلا جانا 00 نيذلأ نإ» ىلاعت هلوق 4/١

 متك,نأ وجبال « فاكملا هيلا جاتحيو نيدلاب لصتيامنأ ىلع لدت ةيآلا هذه (ةثلاثلا ةلألا)
 اوتوأ نيذلا قايم هللا ذخأ ذإو) ىلاعت هلوق ةبآلا هذه ريظنو « هتئيطخ تمظع دف همتال نمو

 نم هللا لزنأام نومتكي نيذلا نا) ىلاعت هلوق امهنم بيرقو (هنومتكي الو سانلل هتنيبيل باتكلا

 ةرجازو سانلل ًابيبنت . نيدلا مولعرابظال ةبجوم أبلكىآلا هذبف (اليلق اذمت هب نورتشيو باتكلا

 لكنمرفت الولف) ىلاعت هلوق . هماكل ديعولا ركذ هيف نكي مل ناو ملعلا نايب ىف اهريظنو ءامنامتك نع

 جاجح ىورو(نورذحب مبلعل مهياااوعجر اذإ مبموق اورذنيلو نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف

 ةمايقلا موي ءاج هيلعي اءلع مك نهد لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىلأ نع ءاطع نع

 «رأن نم ماجاب (جلم

 ةلدأ نود ًايحو اباتتك ءايبن الا ىلع هلزنأام لكدارملاف (تانيبلا نم انلزنأام إل ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيبان ال ؛ ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلا هيف لخدي (ىدهلاو) ىلاعت هلوقو : لوقعلا

 لكلا معيف « لئالدلا نع ةرابع ىدهلا نأ (نيقتملل ىده)

 لولا هجولا ىلإ داعف (باتكلا ىف سانال هانيب ام دعب نم ىدحلاو) لاق دقف : لبق ناف

 ةكازفلا ]نم ليرتلا ةيصتم اه ىاثلاو !كيارتتلا وه لو الا انك

 هيلع لديام لكف ةجح ؛ سايقلاو عامجالاو دحاولا ربخ نأ ىلع لد امل باتكلا نأ ملعاو

 ا لادا ف يذلا كح حاد ناك ناكف 1 كاتكلا ةلع لد دقق روم الا هذه دحأ

 هنكمأن من أى ع لدت ةيالاهذهف « ديعولا فنيرمأالا نيب عمجو ؛ ةيلقعلاو ةيعمسلا لئالدلا نامتك ىلع

 عم علا ماكحأ نم ًائيش متكو أ اهكرت مث اهيلا اجاتحم ناك نمل ةيلقعلا لئالدلاب نيدلا لوصأ نايب

 ميظعلا ديعولا هقحل دقف . هيلا ةجاحلا ةدش

 ضعبلا رهظأاذإ هن"ال اذهو : نييعتاا ىلعال ةيافكلا ىلع ضرفراهظالا اذه 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 مل نامتكلا دح نع جرخ اذإو . اموتكم قبي ملف .هيلا لوصولا نم دحأ لك نكمتي ثيحب راص
 ىرخأ ةرم هراهظإ نيقابلا لع بحي

 هذهتلد : لاقف ء دحاولا ربخ لوبق ىف تابآلا هذهب تح نم سانلا نم «ةسماخلا ةلأسملا))

 ماتو . ًابجاو اهراهظإ نكي ل اهب لمعلا بجبل ولو . بجاو ماكحألا هذه راهظإ نأ ىلع تايآالا
 مهريخن نايبلا عوقوب مكحخل (اونييو | وحلصأو اوبات نيذلا الإ) ةبآلا رخخآ ىف ىلاعت هلوق هيف ريرقتلا

 نوربخلا رثكيل نايبلاب رومأمو نامتكلا نع ايهنم دحاو لكن وكي نأ زوال مل : ليق ناف

 ؟ ربخلا رتاوتيف



 ١ ةيألا «انلزنأام نومتكي نيذلا نإ» ىلاعت هلوق

 2نرونعاللا مهنعلي و هللا مهنعلي

 : لئاسم هيفو

 لوانتي فتأتسم مالكهنأ : امهدحأ : نالوق (نومتكي نيذلا نإ) هلوق ىف (ىلوألا ةلأسملا )
 هنأ معز نم ءالؤهنم مث , مومعلا فهرهاظ للعىرحي سيل هنأ :ىاثلاو ؛ نيدلانم ائيش متك نم لك
 نم ةاروتلا ىف امع دوهلا نه ارفن اولأس زاصنالا نم ةعامج نا سابع نبالاق « ةصاخ دوهلا ىف
 تلزن : ليقو «ةيآلا تلزنف ؛اومتكتف“ ماكحالا خرم“. مالنملاو ةالضاا هيلع ىنتلا تافص

 ىدسلاوعيبرلاو « ةداتقو ؛ نسحلاو. دهاجمو ٠ وا علا قع يراسل ولام ناكل لهأ ىف
 وهو. دوجوملا ضراعلاو ؛ ماعظفالا نأ : اهدحأ : هوجول باوصلا ىلا برقألوالاو . مصاألا ُ

 ظفللا .مومعب ةربعلا نأ هقفلا لوصأ ىف تبث ام للع صوصخلا ىضتةي ال نيعم ببس دنع هلوزن

 رعشم فصولا ىلع كحلا بيترت نأ هقفلالوصأ ىف ًاضيأ كبن“ذرأ : اهناثو انيسلا نئاوطخاال
 نيدلا نامتك نأ كشالو , مكحلل أب انما فطزلا تاكاذإ امس ال ؛ محلا كلذل ةلع فصولا 307

 اذه مومع بجو ؛ محلا اذهل ةلع فصولا اذه ناكاذإو 9 زاهر لعللا ىاتنا
 ةشئاع نعو : مومعلا لع ظفللا اذهاولمحة ياحصلا نم ةعامج نأ : (مثلاث و . فصولا مومع دنع محلا
 مظعأ ذه حارا ع انش متك مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمح نأ معز هع ارتأابنعا نلاقي

 ةيآلا تلمح . ىدهلاو تانييلا نم انلزنأام نومتتكي نيذلا نا : لوقي ىلاعت هتلاو . هللا ىلع ةيرفلا

 تيعب ' اكل دحلا كثدح اماهتا باتكك نم ناتبا ال ول: لاق ةنعا هللا ئدراة زياره نأ نعاوإ, ماووعلا لع

 جتحاو (ىدهلاو تانيبلا نم انل ونأام قومك نانلا نازنالعأوأ! ةروما نأ كلا: لانا لاقل
 ةالصلا هيلع دم ةوبن ح 0 الا مصي ال نامتكلا نأ ؛ باتكلا لهأ ةنالا كل

 حصي أر ًارتاوتما اذن رووا زاك اال 55 هكيالف : رتاوتم هناف نآرقلا امأف « :مالنلاو

 فلكملا جاتحاهيف لوقلا اذكو. -_- : ذل ولادتع' ةنام' ناكااذإ نآرقلا نم لعحجملا ول: هناهتك

 ةيلقعلا لئالدلا نم هيلا

 ىعادلا لوصحو « هيلا ةجاحلا عم ءىثناا رابظإ كرت ناتكلا : ىضاقلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)
 نم ىدهلاو تانيبلا نم هللا هلزنأ ام ناك الف . ًاناتك دعي ال كلذ نكي مل ىتم هنألل . هراهظإ ىلا

 ايندلا رومأ ىف اندحأ فصوي مه ناهتكلاب هربظي ملو هملع نم فصو « نيدلا ىف هيلا جاتحيام دف

 ناك اِإَع ردقينم حدمي هجولا اذه ىلعو « اهرابظإ ىلع ىعاودلا ىوقت امن تناكاذإ ؛ نايتكتلاب

 سفنلا' عومي اع نارتكلا ل11



 ةينآلا «انلزنأام نومتكي نيذلا نإ» ىلاعت هلوق ا
 اهل هس دهسا

 2 “3100 6 ب

 ساننلا هن ديم دعب نم ىدبلاو تآنيبلا نم لَ أَم نومي نيل نإ

 3 مرتع م ورمل رثبإ مرت رع ورع 2

 0660 َنونعأللا مهنعلي و هللا مهنعلب َكلوأ باتكلا ىف

 ءاج نم) هلوقو (اليلق هعتمأف رفك نمو) هلوقو (هنم هللا مقتنيف داع نمو) هلوقو (منهج باذع
 ءاش نا ةلأسملا هذه ركذنو (رفكيلف ءاش ٍنمو نمؤيلف ءاشنمو) هلؤقو (اهاثمأ رشع هلف ةنسحلاب
 (ةينالعوأ رس" زاجلاو' ليللاب مهاومأ نوةفني نيذلا) هلوق دنع هللا

 «عوطتو عاط» لئاقلالوق ءاوسو « ةعاطلا نم لعفت (عوطت) سم وبأ لاق ( ةيناثلا ةلأسملا)
 وه عوطلاو ؛ اريثك لعف ىنعع لعفتو.« فوطتو فاطو «لوقتولاقو. كوحتنو لاح“ لاقي اك

 كيلع بجبال امم كسقن تاذ نمهب بغرت ام عوطتلاو . دايقنالا
 ردق ىلع دئازلا ىعسلاب عوطتلا اذه اورسسف ء بجاو ىعسلا : اولاق نيذلا م(ةثلاثثا ةلأسملا)

 هنم دارملا : نسملا لاقو ؛ ةبجاو ريغ ىه ىتلا ةيناثلا ةجحلا ىف ىعسلاب هرسف نم مهنمو . بجاولا
 ظفالا مومعل قفوأ هنآل  ىلوأ اذهو  تاعاطلا عيمج

 كلذو« هياع ماعنالا رهظملا وه ةغللا ىف رك امثلا نأ ملعاف (ميلع رك اش هللا نافزإ ىلاعت هلوق |مأ

 نم, امنإؤ : ةعاطلا ىلع ىزاجيلا ةانعمو . زاجم ىلاعت هقح ىف رك اشلاف , لاحم ىلاعت هللا قح ىف
 ناسحالاىفةغلابم دابعلل فطاتلا جرخم جرخ ظفللا نأ « لوآلا : هوجول اركش ةعاطلا ىلع ةازاجما

 ” 2 ا م رتل ال ىل اعل فو حسو هللا ضرب ىذلا اذنم) ىلاعت لاق 5٠ مهلا

 ضانإإ مدقام فاعضأ ذخأي ف مدقي ن ا ١ ضارفملا خ امعي ىذل اذ ,نم : لقدهناك ءاعدتسإلا قف فطلت

 ”هلسنلا كش ىلعا 2 ءازج ناكام لك ىم ؛ هيلع ءا او : اعنالل الباقم ناك امل 00 نأ

 حصص ول ثيحب عقوملا نم امل لعجأ ىتأ الا « كتعاط نع اينغ تنك نإو انأ : لوقي هناك: ثاذ
 دنع ةلويقم ديعلا ةعاط نأ ناب دوصقملاف ةلججابو ؛ لصحام ىلع هعقو دادزا امل ام عفتتأ نأ ىلع

 تاجرذلا ىصقأ ىف لوبقلا عقم ةقاوو لات هللا

 هردقب ملاع ىلاعت هنآل هقح قحتسملا سخبب الف ءازجلا را معي هنأ ىنعملاف ( لع ) هلوق امأو

 م لاك بواعت (ميلع) ىلاعت هلوقل نو 7 مالكلاب قيلأ وهو « لضفاا نم 51 درك امب ملاعو

 ىلع ال هلعفب امو . صالخالاو ةدابعلا نم هقح موقيف ؛ ديعلا ذك قع ميلع هنأ ديت هنأ لطف

 كلذ فالخ نم :ريذ<و ؛ هطورش ىلع بحيام ءاذأ.ىفبيغرت كلذو  دحلا: اذه

 كل وأ باتيكلا ىفس ازال هانيبام دعب نمىدحلا وتانيبلا نمانل زثأ ام نرمتكينيذلانإ )ىلاعت هلو



 ١١ _ ةيآلا ءأريخ عوطت نمو» نافيا

 1 نيدفت و «”ةقيمدصلا نم مدقت اي 5 3 * امم فوطال نأ : ا كل ناكول تاقام

 اضيأ ظفللاو(امبب, فوطيال نأ هيلع حانج الف) دوعسم نبا أرق اولاق ناف نيعباتلا ريسفت ىلع حجار

 (ةمايقلا موي اولوقت نأ) ىلاعت هلوقكو  اولضتال نأ ىأ (اولضتنأ مكل هللانيبي) هلوقك هللمتحم

 نوكىف حدياهحيحصت نآأل «نآرقلا ىف اهرابتعا نكميال ةذاشلا ةءارقلا انلق اولوقتال نأ : هانعم

 قاطيال كلذكف ؛ بجاولا ىلع قلطيال (هيلع حانج الف) هلوق نأ اك: سماخلا : ارتاوتم نآرقلا

 اهرداظب لمعلا ةكورتم ةيآلا تراص دف ؛ بودنم ىعسلا نأ ىف كش الو « بودنملا ىلع

 دارملا نوكي نأ ىضتقيال اذه نال ءفيعضف (اريخ عوطت نف) هكوقب كسمتلا امأو

 هللا لاق ؛ رخ آ ايش هنم دوصقملا نوكي نأ زوج لب  الوأ روكذملا فاوطلا وه عوطتلا اذه نم

 مهيلعبجوأف (هل ريخ وهف اريخ عوطت نف) لاق مث (نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا لعو) ىلاعت

 . اريخ ناكنيكسم ماعط ىلع دازو عوطت نف : ىنعملا ناكف ؛ ريخلاب عوطتلا ىلا مهبدن مث « ماعطلا

 هنأ :اضدحأ توجو نول طاق ريا قالا افورصم عوطتاا اذه نورك نأ لمتحي انبه اذكف

 ىاثلاو.. رثك أوأ ةينامت فوطي نأ لثم:: بجاولا فاوطلا نم رثك أ فوطيف قاوطلا ىف كيزت

 اعوطت ةورهاوافصلاب فاطىتح ؛ ىرخأ ةرم ةرمعلاو جحلاب ؛ هترمعو ضرفلا جح دعب عوطت, نأ
 ىلع مدقم صاخلاو ؛ صاخ انثيدحو . ماع ثيدحلا كلذ : لوقنف هب اوكسمت ىذلا ثيدحلا امأو

 ركع هللاو ماعلا

 : لئاسم هيفف اريخ عوطت نمور ىلاعت هلوق امأ

 هريدقتو . نيعلا مزجو ءايلاب (عوطي) ئاسكلاو مصاعو ةزمح ةءارق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 كر تلا ا لاقت دل ىلعىنعملا ناإل م اذهو « امم راقتل ءاطلا ىف تمغدأ ءاتلا نأ الا (عوطت, 0

 مف وم ىضاملا عقويف قمل | 50 نم:لاقي نأ زوج ناك ناو لابقتسالا امهف نسل ءازجلااو

 اًورقف ءارقلا نمنوقابلا امأ و ء نسحأ ناكىنملا قفاوي ناكاذإ ظفللا نأ الإ « ءارجلا ىف ليقتسملا

 (عوطت )عضوم نوكي نأ ّ افرح : عا لمح ةءارقاا هذه و 0 ايضام لعفت كزو لع (عوطت)

 عم ءافلاو أدتبم نوكيو «ىذلا» ةلزنم نوكي نكلو « ءازجلل «نم» لعحي ال نأ : ىناثلا . اهزج

 ءافلا هذه نأ الا , ربخلا ىنعم هيف ىنعملاو ؛ لوصوملا أدتبملا ربخ اهنوكل « عفر عضوم ىف اهدعب ام
 لواألا توجو حيو اهعإا أ هلا نأ تدان ةفوصوملا ةر ا الوضوح تاخد اذإ

 هلوق هريظنو « هل ريح أهدعب ام ف ءافلاو 3 لوصو وه اد اف (هللا ن ش ةمعل نم امو) هلوقك

 لف) هلوق ىلا (نينمؤملا أونتف نيذلا نأ) هلوقو ( مثرجأ مهلف) هلوق ىلا (م لا اوقف نذلا)
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 ريغ هيف ودعلاو (هللا ركذ ىلإ اوعساف) هلوق ليلدب ؛ ودعلا نع ةرابع ىعسلا نأ لسن ال : انلق

 نجا اواطلللا هلم د ارملا سبل و: ( عام ام. الإ نانسنالل سيل نأو) قاع هنا لاق. تجاو

 لمعلا كرت'ةفص لع لمتشم ىذدعلا نكلو « ودعلا لع لدب هنأ انباس : ةينلاو دصقلا ىف داهتجالاو

 نم اند ل ,ىعس مالسلا هيلع هناك 6 امناثو . ابجاو ا زفأ قبيف , ةفصلا هذه قدح َْق هب

 قرف افصلاب أديف «هب هللا ًاديامب اًودبا هللا رئاعش نم ةورااو افصلا نا» لاقو ؛ هتجح ىف اذصلا

 :ربخلاونآر قلل ىعسلا ائيلع بحجب نأ بجو 5 ىعس مالسلا هيلع 1 تنل اذاو ؛تيبلا 08 0 2 هيلع

 5 ناكدقل) هلوقو (ىنوعبتاف هللا نوبحت منك نإ لق) هلوقو (هوعبتاو) ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ

 صالاو «مككسانم ىنع اوذخ» مالسلا هيلع هلوقف ربخلا امأو (ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف

 مارحا ىف هب ىتؤي وأ ٠ مرحلا عاقب ._.ر٠ ةعقب ىف تعرش طاوشأ هنأ : املاثو . بوجولل

 سنجلل مالكلا نال ردصلا فاوط مزلي الو « ةرايزلا فاوطك انكر اهسنج ناكف لماك

 : هلوق ىهو ٠ ةيآلا 0 امو نيهجوب هنع هللا ىضر ةفينح وبأ جتحاو؛ ةره هبوجول

 نمو) هلوقب كلذ دك أ ىلاعت هنأ مث « تابجاولا ىف لاقيال اذهو (امبب فوطي نأ هياع حانج الف)

 دقق ةفرع كردأ نمو «ةفرع جحلا» هلوق . امهناثو . بجاوي سيلو عوطت هنأ نيبف (اريخ عوط#

 ال ومعم قبيف 2 ءايكدلا صضعل َْق هب لمعلا كلا هوجولا ل نم ماقلا ىذتمي اذهو 2( هةحح م

 ىعسلا ىف هب

 الإ هيف سيل (هيلع حانج الف) هلوق نأ انييام : لوألا : هوجو نه لوألا نع باوجلاو

 ىف ىلع ةلالد هيف نوكي الف ؛ هريغو بجاولا نيب كرتشملا ردقلا أذهو , هلعاف ىلع مثإ ال هنأ

 (متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف) ىلاعت هلوق كلذ قةحب ىذلاو ؛ بوجولا

 عفر هنأ . ىناثلا . انهه اذكف (هيلع حانج الف) هيف لاق هنأ عم « بجاو ةفينح ىبأ دنع رصقلاو

 بجاولاوهىلاثلا اءاو : بجاو ريغلواألا اندنعو ؛ امني فاوطاانعال اممم فاوطلا نع حانجلا

 أمهم نوذوطي ةيلهاجلا لهأ ناكو 3 مص ةورالا لعو 0 انصلا ىلع 00 سابع نأ لاق 9 ثلاثا

 هلأ لنا 0 نيمنئصلا لجل 05 فاوطلا كودلشملا هرك مالسالا ا الف )ع أمهم نوحسمتو

 سفن ىلإ ال فاوطلا لاح نيمنصلا دوج و ىلإ ةحابالا تفرصنا لوقنف اذهتفرع اذإ ةيالاهذه ىلاعت

 حانجال : ليقف ءاندنع ثيغاربلا مد وأ ؛ دنع ةريسي ةساجن بوثلا ىف ناك ولاك ٠ فاوطلا

 : عبارلا : ةالصلا سفن ىلإال : ةساجنا| ناكم ىلإ فرصني حانجلا عفر ناف . هيف ىلصت نأ كيلع
 ع .
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 ١/4 ةيآلا هللا رئاعش نم ةورااو افصلا نإ» ىلاعت هلوق

 « قيرطاا ةجحم كإذكو . ىرخأ دعب ةرم هيلا فلتخي نميف وهامنإ جوجحم لجر مه وق نال

 هبلا ريسلا رثك ىذلا وه

 نيفحلا لاه: ةرايرلااو هضفلا نم ناهي وشلل املا ١ لام
 رمتعم ثيلث نم ءاج بك ارو مهعمج ءاج املس فنلا تشاجو

 الو : لافقلا لاق « ةسينكسلاو « ةعيبااو , دجسملا : سيقلا دبع مالك ةرمعلا : برطق.لاقو

 اكضاابو تيل, كقوطي لاتعملا نآلل ةرايزلا ندع نوك نأ تقلا لإ كلك نإ ل

 رئازلاك فرصني مث ؛ةورملاو

 ملسلل اوحتج نإو) ىلاعت هللا لاق « هيلا لام ىأ اذك ىلإ حنج : موق نم وبف حانجلا امأو

 ٠ هدنب هلمعي ءىشاا ىف لجرلا حنجو . ضمت مف ءاملا تمزأ 5 ةنيفسلا تحنجو (اه حنجاف

 ليم هنآل ؛ اذه نم رئاطلا حانجو ؛ اهجاجوءال حاوج : عالضالل ليقو هردصب هيلا لام اذإ

 لاق. .نم قابلا نع مث 0 نم هاصارتاأ دف فتفلخ ئوتيم ىلع ريظرمالو ةيقيث' جلا اف

 : نآرقلا 1 اني هيلع حانجال 2 اضيأ كلذك ضال هلا كاع ف قب هنأ

 كح 0 ىلإ ليملاب صتخم وه لب : لاق نه مهنمو . ءايشالا نم ءىث ةبلاطمب هيلع دحأل ليم ال

 :رثدملا اهيأ اين) لاق اك: ءاطلا ىف ءاتلا تمغدأف . فوطتي ىأ (امبب فوط نأ) هلوقو . هب. مثأي ام

 دحاو ىنعم فاطأو فاط : لاقيو : لمزتملاو رثدتملا ىأ (لمزملا اهيأ اي

 هنأ هياع قدصي ىذلاو « هيلع مثإ ال هنأ (هيلع حانج ال) ىلاعت هلوق رهاظ#« ةسداسلا ةلآسملا)

 نع ةثالثلا هذه نم دحاو لك زاتمب مث « حابلاو بودنملاو بجاولا هتحت لخدي هلعف ىف مثإ ال

 نسلوأ ٠ بجو. ةوزملا و افيصاا نيب: سلا: نأ لعاب ال ةيألا مده رهاظ نذافا تيار انة عجل

 لك ةيصوصخ ىلع ةتبلا هيف ةلالد ال ماسقالا نيب كرتشملا ردقلا ىلع لادلا ظفللا نآل , بجاوب

 عوجرلا نم « بجاو ريغوأ بجاوىعسلا اذه نأ ةفرعم ىف دب ال نذاف  ماسقألا كلت نم دحاو

 موقيالو « نكر ىعساا اذه نأ هللا همحر ىعفاشلا بهذم : لوةنف اذه تفرع اذإ ؛ رخآ ليلد ىلإ

 ريبزلا نبا نع ىؤرو . هماةم ملا موقيو « نكرب سيل .هنأ هللا همحر ةقينح ىنأ دنعو « هماقم مالا

 :اهدحأ | مزز نم هنع ذتلا ئذر (سفاغاا ةيكي شاللاو :ييتمالق كرت ىلا ناك الن

 ءادناف ىعسلا مكيلع قدكرمتنا ناو هل اقع ملسو هيلع هللا لص ك7 8

 كلذو « ودعلا هو سلا بوجو .ىضتقي هلال «زهاظلا,كوزرتماثبدحلا اذه.:لبق ناف

 5 نوع



 ةيآلا (هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ» ىلاعت هلوق ١

 امهفصو حصيال نيلبجلا سفن نآل : فذح مالكلا ىف لصح لوألاب انلق ناف . كسنلاو تادابعلا

 ماقتسا ىتاثلاب انلق ناو « ىلاعت هللا نيد نم ىعسلاو امهنيب فاوطلا نأ هب دارملاف كسنو نيد امهماب

 ىعسلاف ناك فيكو . كسانملاو تادابعلل نيعضوم انوكي نأ نكمي نيلبجلانيذه نآل ؛ مالكلا رهاظ

 هيلع هللا لص دم ةمأل ىلاعت هللا هعرش دقو « هنيد مالعأ نمو هللا رئاعش نم نيلبجلا نيذه نيب

 هيلع ميهاربإ نع ىلاعت هللا كح ىذلاكسانملا نه وهو ؛ كلذ لبق مالسلا هيلع ميهاربالو « لسو

 (انكسانم انرأو) لاق هنأ مالسلا

 ضانيأا نم اضن .زاض اذإ ةدابع ريضي امنإ لب. هسفن ىف ةمات ةدابع سيل ىعسلا نأ ملعاو

 وأ تيبلا جح نف) لاقف « ةدابع ىعسلا ريصي هيف ىذلا عضوملا ىلاعت هللا نيب رسلا اذبلف « حلا

 (امهب فوطي نأ هيلع حانج الف رمتعا
 مأ رجاه نأ ىهو « ةروهشملا ةياكمجلا « ىعسلا اذه عرش ىف ةمكملا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىذلاءاملاب ىلاعت هللا مماغأ: مالسلا هيلع ليعامسإ اهنب|شطءوابشطعىف مالا اهب قاضني> ليعامسإ

 نم ايندلا راد ىف هءايلوأ لخي ال ناكناو هناحبس هنأ قلخلا عي ىتح . مزمز نم اهنبالو اهل هعبنأ

 ليعامسإو رجاه لاحىلإ رظناف ؛ نيثيغتسملا ثايغ هناف ؛ هاعد نم بيرق هجرفنأ الإ « نحنا عاونأ
 ةودق امهراثآو ةمايقلام وب ىلإ نيفلكملا عيم ةعاط املاءفأ لعج مث امهءاعد باجأو امهثاغأ فيك

 هنأنه كلذ لبق هب ربخأ 1 قيقحت كلذ لكو « نينسحلا رجأ عيضيال هللا نأ ِلعيل « نيعمجأ ق”الخلل
 ربص نم نأ الا « تارمثلاو سفنآلا و لاومآلا نم صقنو عوجلاو فوالا نم ءىشب هدابع ىلتبي

 نيازنملا ىف ىصقالا دصقملاب زافو ؛ نيرادلافف ةداعسلا لان كلذ ىلع

 فالئتخالاةرثك ةغللاىف جحلا : لوآلا : الاوقأ جحلا ظفاىف لافقلا ركذ 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 مث «فاوطلل هيلا دوعي مث .هفرعيل الوأ هيتأي هناف جحلل تيباا راز نه هيلا ددرتلاو ءىثلا ىلإ

 براق لاق :ىناثلا : ردصلا فاوطل هيلا دوعي مث « ةرايزلا فاوطل هيلا دوعي مث ينم ىلإ فرضي

 جاجحملا لخديل ؛ ةجشلا ىحاون نم رعشلا عطقي نأ كلذو . كتجش ججحا : لاقي . قاحلا : جحلا

 دجسملاناخدتل) ىلاعتهلوقل لمتحم اذهو لافقلا لاق . قلح ىأن الف جبح : ىنعملا نوكيف ؛ ةجشلا ىف

 «قاحلاب كلذ نع ربعف ؛ ارامعو اجاجح ىأ (نيرصقمو مكسر نيقلح نينمآ هللا ءاش نا مارحلا

 : لاقي . دصقلا جلا :موق لاق : ثلاثلا . قاحلا ىنعمل مسالا اذهب ىعسم حلا نوكي نأ دعم الق

 ناكامل تيبلا ناكف : قيرطلا ةجحم كلذ نمو : ًادوصقم ناكاذا ؛ جوجحم ناكمو . جوجحم لجر

 باوصلاب هبشأ لوألا لوقااو : لافقلا لاق ء اجح لعفلا كلذ ىمس ةدانعلا نم عونلا اذهب ادوصقم



 ااا ةيآلا «هللا راعش نم ةورملاو افصلا ْنإ» ىلاعت هلو

 كلذ نراكف « هنم دبعلا ملأتيو هب عفتني ال ىلاعت هللا نال لوقعلا ىف حبقتسملاكك لذ ناف ؛ نحنا

 لاق ام ىلع ناحتمالاو ءالتبالا ىهو ؛ هيف ةمكحلا نيبو هب درو امل عرشلا نأ الإ « حبقتسملاك

 ةلاقلاثز ام طة اسك دحيم ملسملا دقتعي ذئيخ (عوجلاو فوخلا نم ءىثب مكنوابنلو)

 «ةرضاباو ةطفنملا نغ.لاخلا"تييعلاكاةلازتولب مهحبق لإ الو هش الا نه ال يتلا الا

 نيمسقلا بيقع مسقلا اذه ىلاعت هللا ركذف ؛ةورملاو افصلا نيب ىعسلا نم جحلا لاغف] كثم وهنو

 ءافيتسالا ليبس ىلع الكل ًاركاذو « هفيلاكت ماسقأ عيمج ىلع هبن دق نوكيل نيلوألا

 ملعأ هلال متت الا

 ىفاوملكت سانلا نأ الإ نيصوصخملا نيلبجال ناسلع ةورالاو افصلا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا )ل

 :لاقي اك « ءافصأو ىئص ىلع عمجو  دحاو افصلا نال : هللا همحر لافقلا لاق امهقاقتشا لصأ

 : رجارلالاق,ءءاحراواحرو 4 اخ

 ملا نم ريطلا عقاوم قتلا نم هينتم نأك

 0 تر للون ةافص هتدحاو عمج ىنعمب نوكي دقو

 اذ مصأ ارجح انل اوقال انتافنص ودعلا عرق اذإ انإ

 ةافص : اولاق ةرخصلا اوتعن اذإو ٠ سلمأألا بلصلا مخضلا رجحلا اصلا : ليلخلا ب تاك 9

 ةددملا لاق ]تجار ىشم ىف اهتناك اه صلى .انلقلا ناسك” تارفص اغض ايظا 1

 «صاخ اذإ وفصي اف نم هقاقتشاو هيب لصتم تارت وأ نيط نم هريغهظلاخال رجح 5

 وه ؛ هريغ هلاقو ؛ ةيالصلا ديدش ابلص نملمأ ضيبأ ناكام ةراجحلا نم : ليلخلا لاقف ةورملا امأو

 : بيؤذ وبأ لاق . ورم : ريثكلا ىفو . تاورم : لياقلا ىف عمحجي ةريغصلا ةراجحلا

 عرقي مويلكر عاشملا افصب 2ةورم ثداوحلل ىنأك ىتح

 رئاعشنم وهف هللا ةءاط مالعأ نماءاعلعج ءىث لكو . هتعاط مالعأ ىبف 4( هللا رئاعشإل امأو

 نمو كلذ) لاقو «ةيرقلل ةمالع ىأ (هللا رئاعش نم كل اهانلعج ندبلاو) ىلاعت_ هللا لاق ؛ هللا

 نأ وهو : مانسلا راعشا هنمو ؛ مارلا رعشملا هنمو . هكسن ملاعم : حلا رئاعشو (هللا رئاعش مظعي

 رئاعشلا هنمو « هللا تيبل ايده هلعج دق هنأ ىلعو « اهبحاص مارحا ىلع اءلع كلذ نوكيف ةيدملاب ملعي

 وهو «ةريعش عمج رئاعغااو « ىرخألا نم نيتئفلا ىدحا !مب'نيبتي ىتلا ةمالعلا وهو ؛ برحلا ىف

 تملع ىأ اذكب ترعش : كلوق هنمو ؛ مالعالا وه ىذلا راعشالا نم ذوخأم

 عضاوم ىلع ابلمحن وأ ؛ كسنلا ىلع وأ تادابعلا ىلع املمحن نأ اما رئاعشلا «ةثلاثلا ةلأسملا)

 «4  رفكنا 7”م»



 ةيآلا «هللا راعش نم ةورالاو افصلا نإ» ىلاعت هلوق ١
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 هيلع حاجا َرمتعاوأ تيا جح نق هللا رئاعش 10 ه0 1 سلا نإ
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 ءاهر» ميلع رك اَشَهَللا نا "اري عوطت نمو امبب فوطي نأ

 نمو«نيلقثلا لمع ىزاوت قملا تابذج نم ةبذج» مالسلا هيلع لاق اك وهف بذجلا قيرط امأو
 دبعلاةفصو . ةيبوبرلا : برلاةفصو « بولغم ال بلاغ قملا نآل ابولغم راص هسفن ىلا قحلا هيذج
 ا ولا ا ةفضاو ا ةقيقخا وخلا ةغضو + نضل هل ةيذونعلا لا ة بلاغ سو زلا و .”ةبدوبعلا

 ديعلاو « هب قيلت ةفص ىلا ةفص نم بولغملا بلقي بلاغلاو « دضلاب ال زاجملا ىلع ةبلاغ ةقيقحلاو

 الغتشمو « هيلع البقم هسحو هركفو هبلق لكب راصو « هسفن ىسن بيهملا ناطلسلا ىلع لخد اذإ

 ةبسنلاب ريقح هادع نم لكئىذلا ناطاسلا ةرضح هرصب ظحل نمب فيكف ؛ هريغ نع الفاغو ؛ هب
 قمل ةضقأب ايضآر كلانه نيف ؛هسفن ظوظح نعو « هسفن نع قاتلا كلاته دعا ريضبف . هلا

 ةعزانملا ةمش هتعاط ىف قبب نأ ريغ نم . هماكحأو ىلاعتو هناحبس

 فوطينأ هلع حانجالفرمتعاوأ تيبلا جح نقلا رئاعش نم ةورملاو اصلا نإ إل ىلاعت هلوق

 «ميلع رك اش هللا ناف اريخ عوطت نمو امهب

 : لئاسم ةيآلا فو

 هنأنيب ىلاعتهللا نأ : اهدحأ : هوجو نم اهلبق ام ةيآلا هذه قلعت نأ معا «ىلوألا ةلأسملا)

 مههاربإ عئارش ءايحاب ؛ هتمأو ملسو هيلع هللا ىلص دمع ىلع هماعنا متبل ةبعكلا ىلا ةلبقلا لوح امإ

 ركذام ىلع ميهاربإ رئاعش نهةورملاو افصلا نيب ىعساا ناكو (كيلع ىتمعنمألو) لاق ام ىلع ؛ هنيدو

 كلت بيقع محلا اذهىلاعتهللا ركذ:« كلذكر مالا ناك الف « نيلبجلانبب رجاهىعسو ةبعكلاءانب ةصقف

 نا)لاق (نيراصلارشبو) هلوقىلا(عوجلاو فول ا نمءىشب مكولبنلو ) 00 : اههتامثوع ةيآلا

 نمامهلع ىرجامليعامساورجاهراثآ] نمامماأل كلذك اهبلعج امئإو (هللا رئاعش نهةورااوافصلا

 ىلعأو تاجردلا مظعأ ىلإ لصي نأو دبال ىولبا ىلع ربص نم نأ ِ كلذب اولدتساو ؛ ىولبلا
 رمآألا لوأ ىف هنسحب لقعلا محام : اهدحأ : ةثالث ىلاعت هللا فيلكت ماسقأ نأ : اهتلاثو . تاماقملا

 معي لقاع لكن اف (نورفكتت الو ىل اوركشاو كركذأ ىوركذا) ذا) هلوق وهو الوأمسقلا| اذه ر كذف

 لقعلا مكحام : اهيناثو . لوقعلا ىف نسحتسم رمأ هركش ىلع ةبظاوملاو ءانثلاو حدملاب معذملا ركذ نأ

 رقفلاو مالالا لازنا لثم كلذو « هنسح مسي هب عرشاا دورو ببسب هنأ الإ رمآلا لوأ ىف هحبقب



 ١ /ه ةيأآلا « مهجر نم تاولص مهيلع كتئاوأ» ىلاعت هلوق

 مهيلع كئلوأ) امهو . نالدعلا معن : لاق هنع هللا ىضر رمع نع اهسماخو . ىدحلا ليبس 'قيقحتو

 : دوعسم نبأ لاقو (نودتملا مم كئاوأو) هلوق ىهو ةوالعلا تمعنو (ةمحرو ممر نه تاواص

 . نكي مل هتيل : ىلاعت هللا هاضق ءىثا لوقأ نأ نم ىلإ بحأ ءامسلا نم رخأ نأل

 حدملاو ءانثلا : ىه هللا نم ةالصلا نأ لعاف (ةمحرو مهر نمتءاولص مهيلع كتئاوأ إل هلوق امأ

 الجآ مث الجاع هب اههزنأ ىتلا معنلا : ىهف هتنحر اأو . ميظعتلاو

 ةلصوملا ةقيرطلا هذه نودترملا مهنأ : اهدحأ .هوجو هيفف (نودترملا مث كئاوأول هلوق امأو

 كئاسل_ثودتبملا : ايلاثو ىىباوثلاب نووةئتاغلا ء ةنجلا لإ نودتملا انارة 7

 تاولصلا مم هركذ ام ىلع هفطع نوكي ىت> دعولا ىف الخاد ريصيام هيف برقالاو ؛ مممزلام

 ايلإ قيرطلاو « ةنجلاو:باوثلاب نوزئافلا مهنأ هب دارملاو الإ كلذك نوكي الو . احب ةمحرلاو
 نوكسمتلا هبادآب نويدأتملا مهنأ كلذب داري نأ عنتميال ناكنإو « ءادتهالا:ف لخاد كلذ لكنآل

 وهف ضرفلا امأ . لفنو نطق : نيتكح ىلع ةيآلا تلمتشا : ىزارلا ركب بأ لاق: رضأو 1
 ايندلا بئاصم اهنع فرصيال :هضئارف ءادأ لبع ربصلاو « هئاضقب اضرلاو « ىلاعت هللا رمأل مبلستلا

 ىدتقي هريغنأ اينم « ةليرج دئاوفهرابظإ ىفناف:(نوعجارهيلإ انإو هللانإ) لوقل ًارابظاف لفنلا امأو

 ؛ هتعاط ىلعو هيلع تابثلاو هللا نيد ىف هداهتجاو هدحب مهملعو رافكلا ظيغ اهنمو « هعمس اذإ هب

 هللا نعاضرلا لامعالا لضفأو . اههذ ءاقبلا بح ال نأ ايندلا ىف دهزلا : لاق ىتاطلا دواد نع كحو

 اباوث ةبيصم لكل نأ ملعي هنأل نزحي نأ لسملل ىغبنيالو

 هللا ءاضقب ايضار ريصي اهيإ دبعلا : لوقنف ءاضقلاب اضرلا نايبب ةيآلا هذه ريسفت متخنلو

 هوجو رف فرصتلا قيرط امأ ؛بذجلا قيرطب وأ ء فرصتاا قيرطب اما نيقيرطب ىلاعت
 ففت ىتافالل أشنم .ىثلا كاذ لعج .ء.ىث حلا هرطا+تصتلاو يق لا دله لإ ل ا

 ةنجلابهباققاعت امل مالسلا هيلع مدآ ناف . سدقلا بناج ىلا ثودحلا ملاع نع بلقلا هجو فرصنب

 امهيلع فسوبب بوقعي سنأتسا املو « هللا ركذ عم مدآ قف ؛ ةنجلا تلاز ىتح هيلع ةنحم اهلعج

 لهأ نم مالسلا هيلع دم عمط املو « قحلا ركذ عم بوقعي قب ىتح اهبنيب قارفلا عقوأ ؛ مالشلا

 اهناثو «تيذوأام لثمىن ىذوأ ام» لاق ىتح هيلع سانلا دشأن م اوراَض ةناعالاو ةرصنلا ىف ةكم

 عجل .ناليقتت ةج الا >ال و «ءالبلا »ل يال قلن قبيل نه هجقررل كلر نب تن كا سا
 |ننيغ ةطاطلو الل كل اعنا تل ناطعأ اخ 5 ل عقوت ىتم دبعلا نأ :|هملاثو : ىلاعت هللا ىلا دبعلا



 ةيآلا «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» ىلاعت هلوق ١

 ميخفتلابنوقابلاو «هلل» مالو ءانإ» نمنوتلاتاياو رلا ضعب فىقتاسكسلالامأ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ةقلكدلا ةلؤنع تراص ىح : لاعتسالا ةرثك عم ةرسكلا فلألا هذه ىف ةلامالا تزاج امنإو

 كلذ بجو امنإو . ىلاعت هللا مسا ريغ عم «انا» ةلاما زوجي ال : ىناكلاو ءارقلا لاق « ةدحاولا

 «نكل» و «ىتحد» ةلاما زوحي ال كلذكو « ةلامالا عانتما اهارجىرجامو فورلا ىفلصألا نآل

 : لئاسم هيفف (نوعجار هيلا انإو هلل انإ ل هلوق امأ

 رارقإ (نوعجار هيلا انإو) كلملاب هلاند رارقإ (هلل انإ) قارولا ركب وبأ لاق «ىلوألا ةلأسملا))

 كلذ ناذ ؛ ةهجن وأ ناكم ىلا لاقتتالا نع ةرابع سيل هيلا عوجرلا نأ معاو ككل انشأ ىلع

 ٠ ةرخآلا رادلا وه كلذو . هاوس هيف حلا كلمي ال ثيح ىلا ريصي هزل اد] طار لن .ةهلاج هلا اع

 مهرضو ميعفن هللا ريغ كلميدق ايندلا ىف اوماد امو ؛ ارض الو اعفن دحأ مهل كلميال كلذ دنع نال

 هيلا عجري ةلودلاو كلما نا : لاقي 5 « ىلاعت هيلا اعوجر اذه ىلاعت هللا لعج ؛ رهاظلا بسحب

 ةعزانملا كرتو ؛ ةردقلا ىنعع لب ؛ لاقتنالا ىنعمال

 هناحبس هنأب فارتعالاو ٠ روشنلاو ثعبلاب رارقإ كلذ نأ ىلع لدي اذه (ةيناثلا ةلأملا)

 نينسحلا رجأ هدنع عيضي الو « مهقاقحتسا ردق ىلع نيرباصلا ىزاجيس

 ءالبلا عاونأ نم لاحلا ىف هب لزن ام لكب ايضار هنوك ىلع لدي (هلل انإ) هلوق (ةثلاثلا ةلأ ملا

 ها[ رع كلذ كيفكم لل نيس اذ لكي ًاذضاز لاخلا ّق هنوك لع لدي (نوءجار هيلا انإؤ) هلؤقو

 اللذم نوكيف « هبلاظ نم فاصتنالا نمو ؛ هب لزن ام ىلع هيلا رمآألا ضيوفت نمو « هنم ناكام ىلع

 هاك ف الل نفك نإ هدعو اني ايضاار و هدفت

 ملسو هيلع هلل 7 ىنلا نع : اهدحأ : ةريثك بابلا اذه ىف رابخألا (ةعبارلا ةلأسملا)

 «هاضري ًاحلاص افاخ هل لعجو ٠ هابقع نسحأو « هتبيصم هللا ربج ةبيصملا دنع عجرتسا ند»

 001 1 انإ» لاقف 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر جارس ءىفط نأ ىوار اا مناثو

 هنادلس اا قدح ؛ ةلسمأت لاق : [ملاثاو'": ةيصمةلؤبفقمؤملا ذو ءىش لك معن : لاق ؟ ىه ةادل

 هيلا انإو هلل اذإ هلوق نم هب هللا رمأ امىللا عزفيف ةبيصع ب ادي رلسم نه اه» لاقمالسااو ةالصلا هيلع

 ها 1ع تايرحا الازا ها رخو جوع او ابق ىرجأت ىيصماتيستحا كدنَع مبللا نوعجار

 قلك ل را لوقلا ادع كفار: عي دحلا اذه تدركذ  ةماس:ونأ اوت املف.تلاق :«اهنم أريخ

 سها مس اذإ ىف هللا ملاعب يلا ريخأ : لسانع ننا لاق ::ابعب ارو. مالسااو:ةالصلا هيلع اذنع

 ةمحرلاو « هللا نم ةالصلا :لاصخ ثاالثهأ ىلاعت هللا بتك . هتببصم دنع عجرتساو مح رو لاك هللإ
 ف



 لذي ةيآلا «ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا» ىلاعت هلوق

 2 ر تل قه ملا كا 30 راع هه 2 هه ع ساكا ع 26 3

 0 روعجار هلإ انإ هلل انإ اولاق ةييصم مهتباصا 0 : يذلا

 من فيعمل ضاع 2 مورس سى. قل َيي عرس رس 1*1. لو ضو

 «١ها/» ولام كلوأو مرو ميد نم تال مَعَكَ

 ةقيقلا رذعت دعب الإ نم ال زاجملا ىلإ لودعلاو زاجب هنالل فيعض

 نم تاواص مهيلع كئلوأ نوعجار هيلا انإو هللانإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا ) ىلاعت هلوق

 (نودتهملا مث كئاوأو ةمحرو مهبر

 . ارباص نوكي فيك ناسنالا نأ ةيآلا هذه ىف نيب (نيرلاصلا رشب ول لاق اىل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم ةيآلا ىف مث ؟ ىه فيك ةراششبلا كلت نأو

 لعف نم نوكت دقو ىلاعت هللا لعف نم نوكن دق بئاصملا هذه نأ ملعا (ىوألا ةلأسملاإ)

 ىذلأو ءاهريغو ةفعاصلا و قرخلاو قرغلا نم فوحلا لتقف هللا نم نوكت ىذلا فروخ انا

 عوجلا امأو « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةوادع ىلع نيعمتجم اوناك برعلا نأ وهف « دبعلا لعف نم

 هيلع اوبلغي نأب دبعلا نم نوكي دقو . مهلاومأ فلتي نأب هللا نم رقفلا نوكي دقو « رقفا لجألف

 نمو ؛ تارملاولاومألا بيصت ىتلاجئاوجلابن وكي امنإ ىلاعت هللا نم لاومألا صقنو ؛ هوفلتيف

 نم سفن الا صقنو ؛ ىضارألا ةراعل نوغرفتيال مهلاتقب مهلاغتشال موقلا نآل نوكي امنإ ودعلا

 . لتقلاب دابعلا نمو ةتامالاب هللا

 نيذلا) لاقو ممع لب , هسفن ىلإ ةبيصااهذه فضي مل ىلاعتهنا : ىضاقا لاق «ةيناثلا ةلأسملا)
 لبق نم اهللانيو : ىلاعت هللا لبق نم اهلاني ةرض» لكامتحت لخدي هنأ رداظلاف (ةبيصم مهتباصأ اذإ

 هتادأب كنيمتلل اكرات ناكهالخ ىلإ هنع لدع ْنِإَو < افنلكت هيلع احبج نيهجولا فأقل فاعلا

 بجاولانأو ؛ حالص و ريخو لدعو باوصو ةنكح هنأهيف دقتعي نأ بي ىلاعتهلبق نم هلاني ىذلاف

 ضيوفت ةيدوبعلاب مثرارقافنأال هل انإ : هلوق تحتل خاد كلذ لكو ؛ عزجلا كرتو ؛ هب اضرلا هيلع

 قلاب ىضقيهتلاو) ىلاءت لاق اك قملاب الإ ىضذقيال هناال ء هب ملتيامف هايد سهر والل

 هللاىلإ عجرينأ هفيلكتف ؛ هريغنمةميصملا هب تازن اذإ امأ (ءىثب نوضقيال هنود نه نوعدي نيذلاو

 ؛ هظيغ ءاعفش نم هل لح الام ىلا ىدعتي ا رظك, نأو : هنم فاصتتالا ىف ىلاعت

 هنأاك ٠ هرمأ زواحي ال ىتح ةقيرطلا هذه كولس همزلأ ىذلا هنالل (هلل انا) هلوق تحت ًاضيأ لخدبو

 ءانقي فيك .ان) تفصتنم هلل ان :1١ لوي .ىتاثلا ىفو ءءاشي كك انف ريدي هلل انأ : لوالا ىف لوقي



 ةيآلا «فوذخلا نم ءىثإ مكتولبنلو » ىلاعت هلوق ١

 متي الزامبالا نأهريرقتو «نامالا فصن ربصلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف رابخالا امأو
 ىلع رارمتسالاف . ىغبذي ام لوصحو . دئاقعلاو لامعاالاو لاوق الا نم ىغبني الاه كرت دعب الإ

 نامبالا نوكي نأ بحي مالكلااذه ىضتقم ىلعف ؛ رخآلا فصناا وهو ربصلا وه ىغبني الام كرت

 « ربصلا ىلا هيف جاتحالف . ةوهشلل ًاقباطم:ن وكي دق:ىغبنب ام لعفو ىغبني الام كرت نأ الا ًاربص هلك

 هيلع لاقو « نامبالا فصن ربصلا لعج مرج الف ؛ ربصلا ىلإ هيف جاتحيف ةوبششلل ًافلاخم نوكي دقو
 نم هتافام لابي مل امهنم هظح ىطعأ نمو ربصلا ةميزعو نيقيلا متيتوأ ام لضفأ نم » مالسلا
 مالسلا هيلع هلوق هبش اذهو «ربصلا وه نامبالا» مالسلا هيلع لاقو « راهنلا مايصو ليللا مايق

 «ةفرع جحلا»

 ةلالد : هللا همحر ىلازغلا خيشلا لاق ؟ ركشلا مأ لضفأ ريصلا نأ نايب ىف (ةسماخلا ةلأسملا)
 لاقو «ربصلا ةميزعو 3 من وأ ام لضفأ نمد مالسلا هيلع لاق دشأ ربصلا ةليضف ىلع رابخألا

 : هل لاقيف ضرالا لهأ ريصأب ناو وك اش علا ءأ سلا عتيق رن رااللا له هركسألا قف ىنؤي»

 كيلعتمجنأدقل : ىلاعت هللا لوقبف.. براي معن : لوقيف ؟ رك اقلا اذه اني وجاك كبرت نأ ىطرتأ

 هلوق امأو « نيركاشلا ءاوج فاعضأ ىطعبف رجالا كل نفعضالل , تربصف كتيلتباو ؛ تركشف
 ركذي امنإ اذه نآل , ربصلا لضف ىلع ليلدوهف «رباصلامتاصلاةلزنمب رك اشلا معاطلا» مالسلا هيلع
 3 هيلع هلوقك « هبشألأنمةجرد مظعأ هب هيشملان اك اذإ الإ لني ل ىهو « ةغلاملا ضرعم ىف

 رأي ءايبنالا دعب ةنجلا لخدي مالسلا هيلع ناملس نأ ىوراضي اض هأو «نثولا دياتك رفا براشد

 5 قارا ناقألا 1 ب اب الوخد ةياحصاا رخآو ل نك هي رخ

 ءالبلا لهأ : هلخدي نم لوأو « دحاو عارصم هناف ؛ ربصلا بابالا ناعارصم اهلك ة نجلا باوبأ
 . مالسلا هيلع بوبأ مممامأو

 نوكت نأ بحي ال نملا هذه نأ : اهدحأ : رومأ ىلع ةيآلامذه تلد (ةسداسلا ةلأسملا)
 ريصلا اهنراق اذإ نحنا هذه نأ : اهيناثو . هباتصأو لوسرلا 00 ام دعو ىلاعت هنال تابوقع

 نيذلا ةيونثا لوق فالخ ىلاعت هللا ن - رولا ىدح لك نأ :كملاتاو. .نيدلا ىف ةيلاع ةجرد تدافأ

 ها ا نيذلا نيمجاملا لوق فالخو « 6 ءىش ىلإ اهريغو نحل مالا قوس

 ديفي ال ءاملا برشو « عبشلا ديفيال ءاذغلا نأ ىلع لدت اهنأ : اهعبارو . امتسوحنو ةتاراركلا

 حيرص (مكنولبنلو ) هلوةنال « بابساأللاهذه دنع هب ةداعلاهّللا ىرجأ امب لصحب كلذلك لب ؛ ىرلا
 لوقلا اذه هنمحص اهبابسأ قلخ امل ىلاعت هنا : لاق نملوقو ؛ ىلاعت هللا ىلإ 1 ماإلا هاذه ةفاضأ ف

 م سامع مسا 0-000



 ١/١ ةيآلا «فوخلا نم ءىشب مكولبنلو» .ىلاعت هلوق

 عنم وهو « ىاسفتاا ريصلا وه : ىناشلاو . ,يظعلا مالاو. ديدششلا برضلا ىلع ربصلاك

 ةوهش نع اربص ناك نا برضلا اذنه مث . عبطلا تايهتشمو ةوهشلا تايضتقم نع سفنلا

 هوركملافالتخاب سانلادنعهيماسأ تفاتخا هوركم لامت>| ىلع ناكنإو « ةفع ىمس ؛ جرفلاو نطبلا

 : علطاو عزجلا ىمست ةلاح هداضيو « ربصلا مساب هيلع رصتقا ةبيصم ىف ناكناف ؛ ربصلا هيلع ىذلا

 لاحىف ناكناو . اهريغو ؛ بيجلا قشودخلا برضو ؛ توصلا عفر ىف ىوم لا ىعاد قالطا وهو

 : .ىهدسإ ةلتاقمو برح ف ناك نإو . رطبلا : ىمسلا ةلاح هداضيو . سفنلا طبض : ىهسيلل ىنغلا

 فاو ا4! قرتلا هذاضير لل: ىلمب يستلابب ظيحلا مظك ىف ناكنإو.: نامللا هلضياوت ةكاضم

 ردصلا قيضو« مدنلاو رجضلاهداضيو . ردصلاةعس : ىمس ةرجضم نامزلا بئاون نم ةبئان ىف ناك

 لوضف نع ناك نإو . اموتك : هبحاص ىمسيو . سفناا نامتك : ىمسي مالك ءافخإ ىف ناكنإو

 هرشلاهداضيو ةعانقلاب ىمسلاملا نم ريسي ردق لع ناكنإو صرخحلا هداضيو . ًادهز ىعم شيعلا

 (ءارضلاو)ةبيصملا ىأ(ءاسأبلا ف نيرباصلاو) لاف « ًاربص لكلا ىمسو كلذ ماسقأىلاعت هللا عمج دقو

 هللا همحر لاقفلالاق (نوقتملامه كئلوأو اوقدص نيذلاكئاوأ) ةبراحما ىأ (سأبلانيحو) رقفلا ىأ

 ربصلاامإ ؛ نكمت ريغ كلذ نال كلذ هركيال نأ الو هوركملا ملأ ناسنالا دحيال نأ ربصلا سيل

 ناك « هراثآ زاربا نع سفنلا فك و . نزحلا مظك اذاف ؛ عزجلا راهظإ كرت ىلع سفنلا لمح وه

 «ىلوآلاةمدصلا دنع ربصلا» مالسلا هيلع لاق ؛ نول ريغت وأ  نيع عمد رهظ نإو « ًارباص هبحاص

 اولسىمسي كلذف ء ربص مث نيرباصلا نم هعم دعيال ام ءادتبالا ىف هنم ربظ نمذال ؛ كلذك وهو

 لعأ هللاو هيلع اوردقي مل عزجلا ةمادا سانلا فلك ول : نسحلا لاق هنم دبال امن وهو

 ربصلا ركذو فاصوأب نيرباصلا ىلاعت هللا فصو دق . ربصلا ةليضف ىف «ةعبارلا ةل اسما )

 نودب.ةمئأمهنم انلعجو) لاقف ؛ هيلا تاريخلا رثك أف اضأو . ًاعضوم نيعبسو فين ىف نآرقلا ىف

 نيزجيلاو) لاف (انربصاسم ليارللا كيدي رك سلا كيل ةيلكرشتاو) لاقو ( دوم اك نوما

 (اوربص امب نيترم مثرجأ نوتؤي كئلوأ) لاقو (نولمعي !وناكام نسحأب معرجأو ربص نيذلا

 .ربصلا الا ًاردقم اهرجأو الإ ةعاط نم افف (باسح ريغب ممرجأ نورباصلا ىفوب اإ) لاقو

 موعمدنأبنب :يرباصلا دعوو ٠ هسفن ىلإ هفاضأف«ىل موصلا» ىلاعت لاقربصاا نمهوصلانوك لجاآللو

 كوتأيو اوقتتو اوربصت نا ىلب) لاقف ربصلا ىلع ةرصنلا قاعو(نيرباصلا عم هللا نا اوربصاو)لاقف

 لاقف مهريغل ابعمجي مل ًارومأ نيرباصلل عمجو (ةكئالملا نم فالآ ةسمخن مكبر دمي اذه مهروف نم



 ةيآلا «فوكلا نه ءىّشل مكتنوابنل ود ىلاعت هلوق ١

 «ءادعألا داهحجي لاغتشالل عايضلا ةرامع كرتب نوكي دقو , بدجلاب نوكي دقف تارقلا صقتن امأو

 اذه ءدوفولا نم ملسو هياع هللا لص هللا لوسر ىلع دري ناك نم ىلع قافنالاب كلذ نوكي دقو

 مايص : عوجلاو . هللا فوخ : فوخلا . هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق . هللا همحر لافقلا مالك رخآ

 ا رول اذ را حال 7( نموا: تاقادسفلا و تارككنلا : ”لااوماألا .نم”نضنلاو ! 'ناضمر نبش

 رومالا هذه ىلع نيرباصلل ام ةلمج نيب ءاشالا هذه ركذ امل ىلاعت هنا مث دالوألا توم : تارفلا

 لئاسم هيفو (نيرباصلارشبو) ىلاعت هلوقب

 لكذأ ملعيهنال ىلاعت هلبق نم ناكاذإ رومآلا هذهىلع بجاو ربصلا نأ عا « ىلوآلا ةلأسملا)

 هللا دبعي نم سانلا نمو) هيف لاق نك ناكن امبالا ىف اَقَقحع نكي مل نم اماف  ةمكحو لدع كلذ

 (ةرخآلاو ايئدلا رح ههجو لغ“ثاقثا ةنتف هتباصأ ناو :نأمطا ريخ هباصأ ناف فرح ىلع

 هلعفيام لعربصي نأ همزاي قهارملا نأ : هلاثم ء هيلع ربصلا بحي الف ةملظلا بناج نم نوكي أم اماف

 هالوم عم دبعلا ىف اذك و « براحت لب عنامي نأ هل ناكل ؛ هريغ هب هلعف ولو ؛ هب داتلا زمام اوبأ هن

 ملظلا نم دابعلا لعفي ام فالخ اباوصو ةمكح الإ كلذ سيل هيلع هدابع ىلاعت ربدي اف

 : راها ةناو اخ ماكل وأ ملسوهيلع هللا لصعتلا لوسرل (رشب و) ىف باطخلا 4 ةيناثلا ةلآسملا)

 روصتي الو ناسنالا صاوخ نم ربصلا نأ ملعا : هللا همحر ىلازغلا خيشلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 تطلس مثاهملا نأ هنايب « املاكلفةكئالملا ىف امأو « اهناصقتلف مئاهيلا ىف امأ : ةكتالملاو مئاهبلا ىف كلذ

 ىضتقم ةلباقم ىف ةوقلا كلت تابث ىمسي ىت> ؛ اهبضراعي لقع امتاوهبشل سيلو « تاوبشلا املع

 اهنمبرقلا ةجردب جاوتبالاو ةيبوبرلا ةرضح ىلا قوششال اودرج مهئاف ةكئالملا امأو ء اربص ةوبشلا

 رخآ دنجلالجلا ةرضح نع اهفرصي اه ةمداصم ىلا جاتحت ىت> ؛ اهنع ةفراص ةوهش مهبلع طاسيمو

 وه ىنلا ءاذغلا ةوهش الإ هيف قلخ ملو « ةمييبلا لم اصقان ابصلا ءادتبا ىف قلخ هناف ناسنالا امأو

 ةرابعربصلا ذإ ؛ ةتبااربصلا ةوق هل سيلو ؛ حاكنلا ةوهش م « بعالا ةوهش هيف ربظي م « هيلا جاتحم

 هوعدت ةوهشديف ناف غلابلا امأ امهبلاطم داضتل امهنيب لاتقلا ماق . رخآ دنج ةلب اقم ىف دنج تايث نع

 ؛ابعا ضارعالا ىلا هوعذن القعو ' ةرخآلا رادلا نع نضارعالاو « ةلجاعلا تاذللا بلط ىلا

 هعنمب « ةلجاعلا تاذللا هذه بلطب لاغتشالا نأ لقعلا فرع اذاف ؛ ةيقابلا ةيناحورلا تاذللابلطو

 نذل ةربلقلا ا ةليعاد] ةعنامإو. ةداضأ لقعلا ةئغاد تراص « ةيقانلا'تاذللا كلت ىلا لوضولا نع

 لمحتك . ىدب : امهدحأ : ناب رض ربصلا نأ ملعا مث . ًاربص عنملاو دصلا كلذ ىمسيف ؛ لمعلا

 نال انآ ةفاثلا لاظع ل17 لانتك ]فلاب اما: اوهو هيلع 'تابثلاو,رانلاباقامملا



 ل ةيآللا «فوخلا نم ءىثب مكنوابنلو» ىلاعت هلوق

 كلذربخ دجوف ؛ هعوقو لبق ءالتبالا كلذ عوق وب ربخأ ىلاعت هنأ :اهعبارو . بهذملا كلذ ىف هيلع

 نمييقفانملا نم نأ : امسماخو . ازجعم ناكف بيغلا نع ارابخا كلذ ناكف . هنع ربخأام ىلع ريخلا

 دنعف . نا اهذنف ل ودنج قللت ةزيتخا 1ذاف . قزرلا:ةعسو.لاتنللا ىف هم اعنط لولا ةطاتماويلا

 هذه رابتخالا اذهىفناكف . هنيدكرتو هنم رفنكلذعمس اذإ قفانملان آل قفاوملانعقفانملا زيمتي كلذ

 ةضالخا نمزثك | لاقت: هللا تنال ةغرطجز و: طفلا لا نانتناالا ىطاللساا ناار اهو اذنما

 كلذ .التبالا اذه ىف ةكملا :تناكق . هيلعاندلا لابقا لاح
 : لوآلا . نيهجول عملا ىلع ءايشأب لقي ملو . نادخولا ىلع ءىشب لاق امنا (ةءعبارلا ةلأسملا)

 اذك نم ءىثو اذك نم ءىثب ريدقتلاو فوخلا بورض ىلع لديف : دحاو لكنم ءايشأب مثوي الثل

 انشا منسم كلنلق 1 يفي هايل هاقلا

 دوجوم ىلا مسقنيف . بوبو هوركم نم كببقالي ام لكذأ ملعا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 كلاب .طخاذاف... ليقتسملا.ىف ةجويشالل' للا آن: ىضانتملا ف اداوج وم ناك اه ذل كالا ١

 ع امنوا[ دعوى اهؤح سنو كاشلا قة وسوم ناك نانو انك دعو نكد: ىس ىقت اقدوحا ١

 كلذ بلغو لائقتسالا ىف:-ىث دوجو كلان رطخب.دق' ناك ناو كسفن نم اهدي ةلاح اهنالا ادجو

 افوخ ىمسي بلقلا ىف ملأ هنم لصح اهوركم رظتنملا ناكناذ « ًاعقوتو ًاراظننا ىس . كبلق ىلع

 راظتنال باقلا ملأت وه فوخملاف ؛ ءاجر حايترالاو « احايترا كلذ ىمم ًابوبحم ناكنإو ؛ اقافشإو

 دارملاف عوجلا امأو ءهدنع بوبحم وهام راظتنال باقلا حايترا وه ءاجرلاو ؛ هدنع هوركم وهام

 دنع رمل لص> دف ديدششلا فوخلا امأ : هللا همحر لافقلا لاق ؛ توقلا ليصحت رذءتو طحقلا هنم

 نم ناك دقو « مهلع مبعاتجاو مهايإ مهدصق نونمأي ال اوناكف : نيدلا بسب برعلا مهتفشاكم
 (ًاديدش الازاز اولزازو نونمؤملا ىلتبا كلانه) ىلاعت هللا لاق . ناكام بازحأألاةعقو ىف فوخلا

 هنأ حل مهاومأ ةلقل ةنيدملا ىلإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةرجارم لوأ ىف مهءاصأ دقف عوجلا امأو

 عمقتلا جرخامل مالسلا هياعهنأ ناممتلا نب مثيلا وبأ ىورو ؛ هنطب ىلع رجحلا دشي ناك م السلا هيلع

 سفنالاولاومالا فصقتلا امأو :كجرخأ|:ىجرخأ : لاق عوجلا: لاق ؟كجرخأام: لاق: ركب ىنأ

 لصح كانهفءلتقي دقوءدابجلل دادعتسالا ىف هلامناسنالا قفنينأب ءودعلا ةيراحدنعلاذ لصحدقف

 دابجلارفس فعوجلا لصحيدقو( مكسفنأو ملا ومأب اودهاجو) ىلاعت هللا لاقو:سفنااولاملافصقتلا

 نوكيدقو(هللا ليبسىف ةصفمالو بصنالو أمظ مههيصيال مهنأب كلذ)ىلاءت هللا لاق.دازلا ءانف دنع

 (؟كسفنأ اولتقتالو) هلوق ىف ليوأتاا وه امعبراقالاو ناوخالا ضعب تومب سفنلا ىف صقنلا

 «: -رخفس +92
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 سفنألاو لاومألا َن 5 صقنو عوُجلاَو فوحلا َنم 6 هى د منوابنل

 امدح زر اذفلا روق اشيا َرَمَقاَو
7 

 كا الو كاملا" ماندو عاولبا و كرقللا نم'.ىفب مكتولبنلو إل ىلاعت هلوق

 «نيرباصلا رسلاو

 اونيعتسا ىأ (ةالصااو ربصلاب اونيعتساو) هلوقب قلعتم اذه : لاق هللا همحر لافقاا نأ ملعا

 لئاسم هيفو اذكبو فوخلاب مولبن اناف ةالصلاو ربصلاب

 ديزملابجويركشلاو (نورفكتالو ىل اوركشاو) لاق ىلاعتهنا : ليق ناف 4 ىلوألا ةلأسملاإ)

 يرطب لا قف مكنولبتلو) هلوقب هفدرأ فيكف (مكتدي أل متركش نّئل) لاقام ىلع

 ناكف « ةمعنلا مامتا عئارشلا لاا نأ ربخأ ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 لمحتت الإ نكمب ال عئارشا كلتب مايقلا نأ ربخأ مث :؛ ركحشلا ًاجوم كلذ

 لانيل ؛ ربصلاب رمأو ىلتبا مث ؛ ركشلاب رمأفالوأ معنأ ىلاعت هنأ : ىتاثلا.ربصلاب اهبفرمأ مرج الف , نحلا

 نام الا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقام ىلع هنامبإ لمكف ؛ ًاعم نيرباصلاو نرك اشاا ةجرد لجرلا

 «ركش فصنو ريص فصن: نافصن

 ىلص ىنلا باحصأ ةبطاخلا هذهب دارملا نأ سفأ نب عيبرلاو ءاطع نع ىور (ةيناثلا ةلأسملا))

 ةرجهلا دعب ملسو هيلع هّللأ

 هلوق ريسفت ىف مدقت دقف ىلاعتو كرابت هللا ىلع حصي فيك ءالتبالا نأ امأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 :"اهدحأ !: هوو اهلفف «ءالتبالا اذه فيرعت مدقت ىف ةمكحلا امأو (هبر ميهاربا ىلتبا ذإو) ىلاعت

 مهيلع لبسأو . عزجلا نع مهل دعبأ كلذ نوكيف ء تدرو اذإ اهيلع ربصلا ىلع مهسفنأ اونطويل

 فول اك |دريصيف « مهفوخدتشا  نحلا كلت مهيلإ لصتس هنأ وملع اذإ مهنأ : اهبناثو . دورولا دعب

 ه0 ا ا ذل رانكللا نأ ايقلات و تازوثلا كيزم: هب نوقحتنتف «اءالتبالل الجت

 موقلانأ زوملعي. عوجلاوةنحلاو رضلاةياهن نم هيلع اوناكام عم « هيلع نيرقتسم مهنيد ىلع نيميقم

 مولعملا نمو . هلئالد ىف لمأتلا ديزم ىلإ كلذ موعديف ؛ هتحصب مهعطقل نيدلا اذه اوراتخا امنإ

 عم هوأر مث . هرصني ىذلا بهذملا ببسب نحلا مظعأ ىف عوبتملا نأ اوفرغ اذا عبتلا نأ رهاظلا

 ةفاكال لاخلا هفرم هوأر اذا ام هعاتا ىلا مل ىعدأ كلذ ناك : بهذملا كلذ ىلع ارصم كلذ



 ١ ةيألا «هللا ليبس ىف ىل مي ني اولوت الو» ىلاعت هلوق

 ىتلا ءايشالا كلتال ةثداحلا ةيفيكلا هذه وه مولعملا كلذب ملعلا نوكي ذئنيغ. درفلا مولعملا كلذب

 بولطملاوهفةمسقنم نكتملنإو . هيف ثيدحلاداعةمسقنم تناكنإ ةيفيكلاهذهم « كلذ لبقاهانضرف

 هي فوصوملا ن'الف. كلذك اضيأ هببفوصوملا ناكةمسقلا لبقيال ملع مولعملا ىف ناكاذإ هنا امأو

 هات هن افرض تاكا انتم ع وأ ءاوعاألا كاع نمدحار 8 تاكل مي ا

 ءازجأ ىلع لالا .ازجأ عزوتي وأ . لاح وهو ةريثك ءايشأ ىف الاج دحاولا ٍضرعلا نوكي دئنيخ

 لاحلا ماب .الا لحلا ءازجأ نم ءىث فصني الوأ مسقنم ريغ هنأ انضرف دقو لاحلا مسقيف . لحما

 هانضتوق كيقؤن:زالالل كفلخجا نه ليلاح للا كلذ: نكت فينيخف ىللاجلا كلوا من

 اولاق. « درفلا رهوجلا ىنن ىف.ةروكذملا لئالدلابف ميسقني زيحتم لكنأ امأو . كلخ اذهادب اقودصاوم

 : لوقن مث؛ زيجتملاب مئاق الو.زيحتممب سيل «دوجوم انأ» هلوقب دحأ لك هيلا ريشي ىذلا نأ,ت يق

 اذه. ىلع مكجأ فنزأ ىننكمال هنأل تايئزجلل اكردم نوكي نأ نيالا يجول اذكمه

 كاب ةيثا نش وع انقل م احلاو ..سرفش لما جشابتا هر هيا يراسل ا

 اذهب ركحب نأأ هننكم ىتح : ىلكلا نابناللو.ىنرجلا: اذهل كدردم.ءىثلا اذهف امهملع ىضقملا رضيح

 . نمفنلا' وه ًاضصيأ.هياد رجلا كددلاو «نلضنلا اوه تاثلكتدلا: كلاردلملا و«, قولا انها لع ناكل

 حاورالا هذه :لوقبفاذهتبث اذإ اولاق ملأتيو ذتلي نأ عنتمال هناف تايئرجلل اكردم ناك نم لكف

 ذاذتلالا لصحت كانهف « ةمايقلا موي نادبأللا ىلإ ىلاعت هللا اهدري نأ ىلإ ذنلتو مأت ةقرافملا دعب

 هب لوقلا ىلع رهاق ناهرب مقي ملهنأ بهو : اولاق سانلا نم ملاع هب لاق لوق اذهف ٠ نادب الل ملأتلاو

 تاييمشلاو كوكشلا لب زو « نآرقلار هاظرصني و عرشلا ديب امم هناف « هداسف ىلع لولد ميل كل

 ىف ةرصخشلا'ةراتثاللا١ وها ذهفأ هنلإ ا نيصمللا -تنجوف ءيباانعو ربقلا ناوي نمسمتلا بالك قدر راع

 رومألا قئاقح ملاعلا وه هللاو ؛ لوقلا اذه هيجوت

 ىلإ وأ ةنثلا“ همنه.ىلإ لصي نأ اما «همياذنعو ربقلا:باوث نأ" وه لوقلا ذه بكوب امتاو-::|ولاق

 لوقلا _.ركمب فيكف  ةقزمتم ةقرفتم ةيذبلا هذه دجب انأل ةرباكم لوالاو ؛ !متازجأ نم ءزج

 ةريغصلاءازجالا كلت ضعب ىحب ىلاعت هللانإ : لاقي نأالإ قبب ملف ءايلإ باقعلاو باوثلا لوصوب

 هناف حورلا وه ناسنالا : لاقي نأ زوحبال لف كلذ زاج اذإو . اهيلإ باقعلاو باوثلا لصويو

 حورلا دري ىلاعتو هناحبس هنا مث ةذللاو لالا هيلإ لصي مرج الف قزقلاو قرفتلا ل ضرعيال

 ةيناحورلا لاوحألا ىلإ ةينامسجلا لاو>ألا مضنت ىتح , ىربكلا ةمايقلا موي ندبلا ىلإ



 ةيآلا مهلا ليبس ىف لتقي نمل اولوقت الود ىلاعت هلوق 3

 نأ ىف كلذ دنع اوفاتخا مث ,ميطسلاو نوالا درجم وه سيل ناسنالا نأ كش الو ..نوللاو حطسلا
 اضيخلت اهدنثأ نأ الإ :ةرشك هيف لاؤقالاو ؟ ؤه ءىش ىأ «انأ» هلؤقب .دحأ لكدبلا ريشي ىذلا

 نهدلاو« مفلاىف رانلا ناب رس لكيبلااذه ىف ةيراس ةينامسج ءازجأ نأ : امهدحأ : ناهجو اليصختو

 لئامت اودقتعا نيذلا : امهدحأ : ناقيرف لوقلا اذهب نولئاقلاو ء درولا ىف درولا ءامو مسمسلا ىف
 نأ الا « لكببلا اذه فلأتي اهنم ىتلا ءازجالا رئاسل ةلثامت ماسجاللا كلت نإ :اولاقف ؛ :ماسجألا
 ريشي ىتلا ىه ءازخاألا كلتف هرخآ ىلإ رمعلا لوأ نم ءازجالا ضغب قبب ةءاحبس راتخلا رداقلا

 ةايحلا تلاز اذاف ءاهيف ىلاعت هللا ابقلخي ةايح ةبح ءازجالا كلت نا مث «انأ» هلوقب دحأ لك اهملا

 نأ اومعزو « ماس+أألا فالتخا اودقتعا نيذلا : امهناثو : نيملكتملا رثك أ لوق اذهو ؛ تاه

 ماسجالل ةقيقحلاو : ةيهاملاب ةفلاخ ماسجأ رمعلا رخآ ىلإ رمعلا لوأ نم ةيقاب ىه ىتلا ماسجألا
 ,ندبلا اذه تطلاخ اذاف . اهتاذل ةكردم : متاذإ ةيح ماسجالا كلت و لكيطلا اذه اهنم فلأتي ىتلا

 حورلاكلذ رونب اريطتسم لكيملا اذه راص محفلا ىف رانلا ناي رس ؛ لكتحلا اذهقةيراس تراضو

 ءازجأالا كلت نأ الا ؛لدبتلاو لاحتلاو نابوذلا ىف ادبأ لكلا اذه نا مث : دكرحتب اكرختم

 اذاف «ةيلابلا ماسجالا هذمل ةيهاملاب ةفلاخم امنال . للحتلا ا ضرءي ال امناو . انا ةنقاب

 ةراهطلاو سدقلاو تاومسلا ملاع ىلإ  ةينارونلا ةفيطللا ماسجألا كلت تلصفنا ؛ بلاققلا اذه دسف

 . ءايقشاللا ةلمج نم تناكنإ تاذآلا ملاعو ميحجلا ىلإو « ءادعسلا ةلمج نم تناكذإ

 مئاق الو ءنيحتم سيل . دوجوم «انأ» هلؤقب دحأ لكديلا ريشي ىذلا نأ (ىناثلا لوقلاو)

 هللا لثم نوكي نأ كلذك هنوك نم مزلي الو « ملاغلا جراخ الو ملاعلا لخاد سيل هنأ.« زيحتملاب

 تامولغلا ف نأب.كلذ لع اوجتحا و: ةيهاملا ىف كارتشالا ىضتقي ال بولسلا ىف كارتشالا نآلل « ىلاعت

 أدرف معلا كلذب فروصووم لا نين توف 4 مخ أدزف هب ملعلا نؤكيبنأ توف م دزف وه ل

 هذه لعب هنأ انم هيلع قدضي ىذلا كلذف ؛ اقح 3 سيلف مسجلا ىف لاح لكو و.مسج ّن مو ءا

 كشالهألف مح درذ وهام تامولعملا ّق ا ما الو امسج نحكي ال نأ بجو(«ات ادرفملا

 لع الك زم: نيك رالاؤ اكرم تاكنإ و: ين رار وهدف ناكن اد وجنؤملا:|ذهف.ءءءيئوثند وج وهف

 ام مواعملافناكدرف ذ رهام تامولعملاو ناكاذإ ةناالام مأو « ل ااوحاللا الك ىف اع درفلا ن م لب اللف د در هلأ

 نأامإ هثازجأ صضعل أ هياولسأ نم دحاو لكف ا(مهفقنم كلك نإ رغلا كلذ. قا ءتملا مإ اعلا نالل.د در , وه

 | اماو « لاح وهو لكلل ايبواسم ءزجلا نك ذأ مزاي هداك يل ل احم وهو نزله اكل الع نك

 معلا زه دئاز ثدخت نأ امإ ءارجاللا كلث عاهتجا دنعف ؛ مولعملا كلذب املع هنا زج نسر وق تاوكرال



 ل ةيالا«هللا ليبس ىف لتقي نمل اواوقتالو» ىلاعت هلوق

 هرونو ىده ىلع اوتام مهنأو « ةمايقلا موي نويحيس مهنأ نودلعي ال اوناكدقو ؛ نينمؤملل باطخلا

 نيذلاب نورشبتسيو) هلوق نأ : اهثلاث و . مهر وبق ىف مهايحأ ىلاعتهتلا نأ نم انلق ام ىلع رمأألا نأ ملعف

 مالسااو ةالصلاهياعهلوق : ابعبارو . ثعبلا لبق خ زربلا ىف ةايحلا لوصح ىلع ليلد (م اوقحلي مل

 هياذعو ربقلا باوث ىف رايخآلاو «نارينل نلا رفح نم مرض ةئطل نكات نوم ةضور ربقلا»

 «ربقلا باذع نم كب ذوعأو» هتالص رخآ ىف لوقي مالسااو ةالصلا هيلع ناكو « ةرباوتملاك

 اذهب مهصيصختل قبب ال ذئايخ ؛نويحيس مهنأ ءايحأ مهنا : هلوق نم دارملا ناكول هنأ : اهسماخو

 مهتلزنمو « عفرأ ةنجلا ىف مهتجرد نآل ركذلاب مهصخ امنإ ىلاعت هنأب ملسم وبأ هنع باجأ « ةدئاف

 نييبناا نم مهيع هللا منأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو) ىلاعت هلوقل ؛ فرشأو ىلعأ

 امظعت ركذلاب مهدرفأف (نيحلاصلاو ءادهشااو نيقيدصلاو

 ىلاعت هللا نأ عم مظعأ نيقيادصلاو ةنييبنلا:ةلزنم نال كلذ :فخض,باوملا اذه نأ ملعاو

 ضعب نم لدي كلذو : !مومظعيو ءادهشلاروبق نوروزي سانلا نأ : امسداسو . ركذلاب مبصخ ام

 نارمع ل آىف ةيآلا هذه ركذ ىلاعت هنأب هلوق حيجرت ىلع ملسموبأ جتحاو : هانركذ ٠! ىلع هوجولا

 لهأ نأ مولعمو « ةنجلا ىف نوكلاب لب 0 تسيل ةيدنعلا هذهو (مهمر دنع ءايحأ لب) لاقف

 ةمايقلا دعب الإ ةنجلا نولخدي ال باوثلا

 ؛.تاجردلا ةءالقات لب ةبللا ف نركلا/ ذل كينيا« نلجولا مد نأ مسن ال : باوجلاو

 رخآ عضوم ىف وأ ربقلا ىف وهو ؛ هيلا تاراشباا لاصيإو

 اذهو ؛ بلاقلل ال حورلل هباذعو ربقلا باوث نأ وهو ؛ رخآ الوق ةبآلا ىف نأ معاو

 حورلا ةفرعم ىلع ءانب لوقلا

 ةراثع نوك نأ رؤخيال ناستالا نأ اولاق ةبنا" لوقف ءال وه لوك" [صاخ هكدا ك0

 :”لواالا :ةنيهجولف لكملا اذه نع ةرابع نوكك نأ روكأل هنا اهأ ١ ننويخا 8417

 نابوذلاو: لاكتسالا را 7ناصقتلاو : ةقايدلا و ١ كو نلارو اودتلا» قءادنا لك ذا انلا ا

 ة هدرا اا هارخا] لإ هلع وأ نما قالا قه هاو نما نا طناإلا نإ كلتش

 ةنلاد ناسا قاب" ىيغ رهان يح قلل, رع خللا لإ هويت ليوأ ىمااةوجوم ناك ىلا وعولا

 لاحانأ ىقأب اماع نوكأ أ: ىاثلا' لكيلا اذه آراقم نورك نأ كج لو فرق نإ

 ىلوقب هيلا ريشأ ىذلاف ؛ مولعم ريغوهام ريغ مولعملاو ؛ ىضاعبأو يحيا

 زهءامتا_ سوسخلا نآلف نيون اريغنامنالا نأ امو نكاح الار ءاضعالا هبا 2 ا



 ةيآلا هللا ليبس ىف لتقي نمل اولوقت الود ىلاعت هلوق ١

 لمتحو . فارطالاب ربتعي الو ىلا ةيهام ىف اهنم دبال ىتلا ءازجألا ىلإ ةايحلا هللا ديعي نأ دعبي

 اودهاشي مل اذإ مهيح نأاضيأ

 ا اجلا ءاذبعلا مهل اولوقو « ىتوملابمهومستال ىنعي مدألا لاق (ىناثلا لوقلاإ)
 اولوقتالو : لاقف (هانييحأف ايم ناكنموأ) ىلاعت هللا لاق ا« نيدلا ىف تاومأ مه : اولاقنيكرشملا

 نوكرشملا ىنعي « نورعشيال نكلونيدلا ىف ءاحأ مث: اولوق نكلو « نوكر شما هلاقام ءادهشلل

 ااا 02 دع لغو ؛نيدللا ف ىح ملسلاوةالضلا هيلع دم نيد ىلع لتق نم نأ نوملعيال
 0000 ار كلل فل ل تامام :؛لجرأ لاق جار نا تاياكملا ضعي فاىود ؟

 حورلاب ىأ : ةعيبطلاب اويحت ؛ ةدارالاب اوتوم : هتذمالتل لوقي ناك هنأ

 فنرواتقي سو هيلع هللا ىلص دمي باحصأ نا : نولوقي اوناكنيكرشملا نأ (ثلاثلا لوقلاإ)

 ؛ ءىث ريغ ىلإ مهرامعأ نوعيضيو :ةدئاف الب ايندلا نم نوجرخيف مهتايح نورسخيو ٠ « مهسفنأ

 نينم ّوم اوناك مهنأ لدمتحيو ءداعملا نوركني ةيرهد اوناك مهنأ لمتح : كلذ اولاق نيذلا ءالؤهو

 هللالاقف ؛ مالكلا اذه اولاق كلذلف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ةوبنل نيركتم اوناك مهنأ الإ داعملاب

 نم اوامحت امب نوعفتتي الو  نورشنيال تاومأ مهنا . نوك رشا لاق ام اولوقتالو : ىلاعت

 ريسفت و ؛ ةنجلا ىف نومعنيو نوباثيف نويحيس ىأ : ءايحأ مهنأ اودلعا نكلو ءايندلا ىف دئادشلا

 (ميحج ىئاراجفلا نإو « ميعن ىنل راربألا نإ)ىلاعت هللا لاق ؛ ديعب ريغ نويحيس مهنأب (ءايحأ) هلوق

 اونمآ نيذلاف) لاقو (رانلا نم لفساأللا كردلا ىف نيقفانملا نإ) لاقو (اهقدارس مهم طاحأ) لاقو

 ىعكلا رايتخا لوقلا اذهو كإذك نوريصيس مهنأ ىنعم لع (ميعناا تانج ىف تاحلاصلا اولمعو
 قايفصالا ملسم ىفأو

 هوجو هيلع لدي ىذلاو« لوآلا لوقلا حيجرت ىلع ءاسلعلا ريكحأ 00
 نيتنثا انتمأ انبر اولاق) ىلاعت هلوقك . ربقلا باذع ىلع ةلادلا تايألا : أ :
 اوقرغأ) ىلاعت هللا لاقو «ربقلا ىف ةايحلا لوص-ح دنع الإ لصح ال ناتتوملاو (نيتنثا ا

 اولخدأ ةعاسلاموقت مويو ايشعو اودغ !ملع نوضروي راناا) لاقو «بيقعتلل ءافلاو (اران اولخدأف
 اا دلا نر انس هلا تارك لرقلا بجو: ارق [بادغ تيثااذاؤ (تاذعلا دشأ نوعرف لآ

 طاقسا نم نسحأ باقعلا طاقساف ؛ ىلاعت هللا لع دبعلل قح باوثلاو «دبعلا ىلع ىلاعت هللا قح
 :اهمناثو . ىلوأ ب اوثلا فكلذ ناك« ربقلا ىف هققح لب ةمايقلا مويىلإ باقعلا طقسأ اهيخ « باوثلا

 نال ىتم (ناورعنشت ال نكلل و) هلوقل نكي ملل 0



 لجان ةيآلا هللا ليبس ىف لتقي نمل اولوقت الؤ» ىلاعت ةلوق

 7 ارو مسدسمك ع ه2 هال مع هيب 2 . 220 ل ايلا مع وس

 :١١4« لورعشل ال نكل وءايحاأ لب تاوماهّتلا ليبس ىقلتقي نمل اولوقتالو

 ؛بئاونلا دنعريلا لهأ ىرن كلذلو (ركسنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالضلانا) لاق كأذلو « تادابعلا

 «ةالصلاىلإ عزف سمأ هبزح اذإ ناك مالسلاو ةالصلاهيلع هنأ ىوزو « ةالصلاىلإ عزفلا ىلع نيقفتم

 هناكف ( عاج وه وهنأ عيبا لاق اي ىه رصنلا ف ىنعي (نيرباصلا عم هللا نإ) لاق مث

 كءافاطااو ًاديدستو اقيفوت ممديزي نأ « ةالصلاو ربصلاب هتاعاطلع اوناعتسامه اذإ رمل نمض ىلاعت

 (ىده اودتها نيذلا هللا ديزبو) لاق

 (« نورعشت ال نكلو ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس ىف لتقي نمل اولوقت الو ىلاعت هلوق

 ىلإ ةفاقآلا كلت ىف متجتحا ناف « ىنيد ةماقإ ىف ةالصلاو ربضلاب اونيعتسا : لق هنالك اهلبق امب

 مكسقنأ متعيتص مكنأ اوبسحت الف : مكسوفن تفلتف كلذ متاءفف مكنادبأو مكلا ومأن ىودع ةدقاخ

 : لئاسم انههو . ىدنع ءايحأ كالتق نأ اوملعا لب

 نيملسملا نم لتقو . ردب ىلتقفف ةبالا تلزن : اههنع هللاىضر سابع نبا لاق (ىتوالا ةلأسملا)

 كا ةديع : نيرجاهملا 0 0 راضنالا نم ين مث نيرجاهملا نم 0 . هاا رشع ةعئزأ دموي

 « ركب نب صاعو « ةليفن نب ورتعو . نيلاهشلا وذو ؛ ضاقو ىنأ نب رمعو . بلطملا دبع نب ثرخلا

 اوناكو . ءارفعزب فوعو « ءازفع نب ذوعمو « ةقارسنب ةثراحو ؛ ىلعملا نب عفارو ماهطانب ميمو

 نأ نيرخآ نعو . اوتام مهنا : مهيف لاقي نأ ىلاعت هللا ىبنف . نالف تامو نالف تام : نولوقي

 ةيآلا هذه تازنف ةدئافريغ نم دم ةاضرمل ابلط مهسفنأ نولتقي سانلا نا : اولاق نيتقفاثملاو رافتكلا

 ١) تاومأ مم أولوقت ال : هردقت ؛ فوذ<# ادتيم ريخ د عفر «تاومأ» « ةيناثثا ةلأسملا :

 : لاوقأ ةيآلا ىف «ةثلاثلا ةلأ ملا

 رثك أ لؤق انذهو ميلا باوثلا لاضيال :مهاتحأ ىلاغت هللا ناكءايحأ تقولا ىف .مثتأ : لواألا

 روبقلا ىف هو:ههيلا مهءاوث لّضي نيغيطملا نأ ىلع ليلد اذهو . نيرسسفملا

 ؟ هلا متبهذأم حصي تكف . روثئقلا ف ةتيم هداسجأ دهاتشت نحن : لبق ناف

 داو لك ىلإ ةايحلا هللا ديعي نأ ىف عانتما الو . ةاينللا ىف اطرش تسيل ةينبلافاندنع امأ :انلق

 الف :ةلزتفملا دنع امأو «تفلأتااو :تركرتلا لإ ةجاحح زيغ نم ةنريغضلا ءارج لاو: تانزذاا شلات نم



 111 كي ايييسيلا 2ن] نيلاداجأ ابد: خلعت هلوث 5-5

 «5١مد نيرباصلا عم هلل نإ ةالصلاو ريصلاب اونيعتسا | ها نيذلا اهمااي

 لكو « ةلزنملاب اجيإو : ماركالاو اضرلا رابظإو ؛ حدملاو باوثلا كلذب قلعت هل ىذلاو  عضوملاب

 ؛ ىتعاطب ىنوركذا : ىلو ألا : تارابع ةيآلا هذه ىف سانلل مث (كركذأ) هلوق تحت لخاد كلذ

 ىوعدا) هلوق ةلزنم وهو ناس>الاو ةباجالا ركذأ ؛ ءاعدلاب ىنوركذا : ةيناثلا . ىتمحرب ركذأ

 نيفئاخنيجارو « نيبهار نيبغاردوركذي نأب قلخلا سمأ : لاق. لسم ىبأ لوق وهو (مكل 0

 ناسحالاب مهركذ ؛هتيب وبرو هتدابع ىف صالخالاب هوركذ مث اذاف  ءاكرشلا نع هل ركذلا اوصلخبو

 ميلا اا ركذأ ةامازملا و ءاقلا ىو رد: ةقلاثلا :يتلحلا وزةلجاعلا ىةمهيلا وةجرلاو

 تاولفلا ىف ركذأ 111 ف نيو د تان ةيفل ل ان ركذأ ايندلا ىف يوركذإ : ةعبارلا

 . ىتتوعمب كركذأ «ىعاطب ىنوركذا : ةعباسلا . ءالبلا ف .ركذأ « ءاخرلا ىف ينوركذا : ةسيدابسلا

 رك ذأ 1 صواخالا نيييحلاب نا 1-1: جاتلا . ادع 1 رك ذأ. ىدهاجيم قورك ذا: ةنمإللا

 ةمجرلاب ركذأ , ةحتافلا ىف ةيبوبرلاب ىنوركذا : ةرشاعلا . صاصتتخالا ديزمو صالخلاب

 ةماخلا ىف ةيدوبعلاو

 (نيرباصلا عم هللا نإ ةالصلاو ربصلاب اونيغتسا اونمآ نيذلا اهمأاي ل ىلاعت هلوق

 لصتتيام (ىل اوركشاو) هلوقبو ؛ تادابعلا عي (ينورك ذاف) هلوقب بج وأ ال ىلاعت هنأ معا

 ايببف امل كلذب امبصخ امنإو.(ةالصلاو ربصلاب اونيعتسا) لاقف امييلع نيعيام ناب هفدرأ ركشلاب

 , ىلإعت هللا تاذ ىف هراكملا لاهتحا ىلع سفنلا رهق وهف ربصلا امأ ؛ تادابعلا ليع ةنوعملا نم

 هيلع لعس « ليلذتلا اذه ىلع هباقو هسفن لمح نمو . عزجلا بنجنو قاشملا لمحت ىلع اميطوتو

 ااا لش لا ا را ينو تاوايعلا قاتم لمحو... كاعاطلا لف

 لييس ىف لتقي نمل اولوةت الو) هدعب ركذ ىلاعت هنا ٠ داهجلا ىلع هلمح نم مهنم و ٠ موصلا ىلع

 تيثتلابو (اوتيثاف ةئف متيقل اذإ) لاقف.دابجلا ىف تبثتلاب رمأ ىلاعت هنأالف ًاضيأو (هلل
 ا أ ىفيافقلازوساىرانب انف اهل قع ؟انبرإ ادولاقي نأ الإ مطوقناك امو) لاقف « ءاعدلا ىف ىأ ةالصلا يف

 مدعو ظفللا مومعلىلوأ هانرتخاىذلا ٍلوقلا نأ الا (نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو انمادقأ تبثو

 صالخالاو « دوبعملل لاذتلاو. ع وضخلا قي رطل علعفتنأ بحب امال ةالصلاب ةناعتسالاو هدييقت

 بيغرتلاو «ديعولاو بعولا ربدتيف ؛.ةءارقنم اهبفب ىنأي املعو ادلع هبلقو همه رفوينأ بحيو.؛ هل

 اانا لع ةيلا لا هز لاذ ةاللطلا يف . ةقيزرطلا هدنه كلانا نمزو .::بيهدذتلاو



 اذ ةيآلا «كركذأ ىو ركذاف» ىلاعت هلوق
 هس هرزو زو

 «١ه1؟» نورفكت الو ىلاوركْشاَو هود وكذا

 هو انا 2 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : اهدحأ : لاوقأ هيفف « ميكر يو ) هلوق امأ

 قالخالانساحم نم هيلع متنأ اه معي ىأ . حدملاو ءانثلاب مهيكزي : اهينامو . نسحلا نع ءايكزأ اوراص

 نع ةرابق"ةيكزتلا 1 هلاث و . ءاكزلاب هفصو ىأ ؛ دهاشلا ىكز ىكزملا نا : لاقي 5« هب مكفصيف

 اواصاوتيف قحلا ىلع مبعمجي نأب كلذو (مكرثكف الياق متتك ذإ) لاق اك. كرثكي لاق هن”اك« ةيمنتلا

 كلذ لك عيطملاب لعفي ىلاعت هلعاف ةيفانتم ريغ هوجولاهذهو : ىضاقلا لاق ؛ ٍلسم ىنأنع : اورثكيو

 ؛ مهايإ هميلعت ريغ مهملع نآرقلا ةوالت نآل راركتب سيلف «باتكلا مكملعيو ل ىلاعت هلوق امأ

 ىضر ىعفاشلا لاق كلذلو « اهليصفت ىلع نآرقلا لمتشي ىتاا ةعيرشلا رئاسب لعلا ىهف «ةمكحلا» امأو

 اذهف (نودلعت اونوكت ملام مكلعيو) هلوق امأ . مالسلا هيلع لوسرلا ةنس ىه «ةمكحلا» هنع هللا

 نيريحتم اوناكقاخلاف ؛ مالا نم ةلاهجو ؛ لسرلا نم ةرتف نيح ىلع هلسرأ ىلاعت هنأ ىلع هيبنت

 نمكلذو « مهنيدفهيلا اوجاتحا ام مهماع ىتح قحلاب ًادم ىلاعت هللا ثعبف « مهنايدأ رمأ ىف نيلاض

 . معنلا عاونأ مظعأ

 (نورفكت الو ىل اوركشاو رك ذأ ىوركذافإ)ل ىلاعت هلوق
 « ناسللاب نوكي دقف زكذلا امأ . ركشلاو : ركذلا:نيرمأب ةيآلا هذه ىف انفلكىلاعت هللا نأ ملعا

 هودجمب و هوحبسيو هودمحت نأ ناسللاب هانإ مثرك ذف ؛ حراو لاب نوكي دقو : بلقلاب نّوكب دقو

 ةلادلا 0 اوركفتي نأ : اهدحأ : عاونأ ةثالث ىلع مهمولقب هايإ مهركذو : هباتك اؤرقيو

 وركفتي نأ : اههناثو . لئالدلاكلتىف ةحداقلا ةببشلا نعباوجلا ىفاوركفتي و : هتافصوهتاذ ىلع

 اوفرع اذاف ءهديعوو هدعوو هيهاونو هرماوأو هماكحأو هفيلاكت ةيفيك ىلع ةلادلا لئالدلا ىف

 : امثلاثو . مهيلع هلعف لبس ؛ ديعولا نم كرتلا ىفو ء دعولا نم لعفلا ىفام اوفرعو فيلكتلا ةيفيك

 ملاعاةيذاحما ةواجماةآرملاكت اقواخلا تارذزم ةرذ لكريصتىت> ىلاعت هللا تاقواخضرارسأ ىف اوركفتينأ

 مهركذ امأهلةياهنال ماقمماقملا اذهو لالجلا لاع ىلإ اهنمدرصب عاعش سكعنا اهلا دبعلا ظن اذاف « سدقلا

 نع ةيلاخو ء اهب اورمأ ىلا لامعالا ىف ةقرغتسم مبحراوج نوكت نأ وهف ٠ مبحراوحب ىلاعت هايإ

 (هللا رك ذ ىلإ اوعساف) هلوقب ًاركذ ةالصلا ىلاعت هللا ىعم هجولا اذه ىلعو « اهنع اومن ىتلا لامعأللا

 : لاهدأ ينجي فيفا رو اذبلف « تاعاطلا عيمج انمضتم (ىوركذا) هلوقب رمألا راصف

 أب ام ىلع هلسمح نم دب الف (ركذأ) ) هلوق امأ ٠ هيف لكلا لخدب ىتح هلخجأف . ىعاطب قو ركذا

 »١» ركن -4«



 ةيآلا «الوسر مكيف اناسرأ اك » ىلاعت هلوق اب

 .عئارشلا نايبب مكيلع ىتمعن مهأللو : لاق ىلاعت هن اكف (انكسانم انرأو كل ةماسم ةمأ انتيرذ نمو)

 :ثلاثلا.ريرج نبانع هتوعدل ةباجإالوسر مكيف انسرأ ا« ميهارإ ةوعدل ةباجإ نيدلا ىلإ كيدهأو

 .الوسر مكيف انلسرأ م م مكاناعج كلذكو : ريدقتلا كا هر نانعلا ملسم ىبأ لوق

 انلق نا اهأو . اطسو ةمأ مانلعج كلذكف ؛ اذكو اذك هتفصو ار نها مكيف انلسرأ اك ىأ
 كرك ذأ فور 5 ون ولا مدع مكنم الوسر مكيف اناسرأ م :ريدقتلاف « هدعب امب قاعتم هنأ

 لد | الوسر لويلعت 01 كمال ةرويم ع منك مكنأ هريرقتو مصألا نانكأ رهو

 مكناسلب مكيلع هواتي تايآلا بجعأب , مانأ مثءباتك بحاصب سيل مكنه لجر ملسو هياع هللا ىلص

 هيفو داعملاو ديحوتلا لئالد ىلع هيبتلا هيفو ؛ مللاوحأ نع ربخلا هيفو « ءايبناألا بتك ىفام هبفو
 :لاقف هقدص ىلع ناهربلا مظعأ كلذىفو « ءابفسلا قالخأ نع ىبنلاو : ةفيرشاا قالخالا ىلع هيبنتلا

 © اا رااداوتو يح ربكرك ذأ ؛ اهملع ركشلاب ىو رك ذاق ؛.اليلد م ا[ مكنيلوأ 3

 ةمعنلا هذه مهرك ذ املف (مهنم الوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل) ىلاعت هلوق هدكْو

 ركشلاو ركذلاب اهتلباقم ىف مجرمأ ؛ ةنملاو
 ؟اياوج نوكي نأ زوجب له «ا8» لبق نلف

 كلذ هجوو «؟ركذأ» زاثلاو «اكد : اههدأ. نينا وج قوركذالا لطجو كرفلا هزوج :انلق

 لوالاهجولاو : ىضاقلالاق « هتمعن نم فاس امو ؛ هتمحرب هللا مهركذيل ركذلا مهيلع بجوأ هنآل

 لوأ هب ةقلعتُ لصف ريغ نم مالكلا هب متبام دجو اذإ مالكلا لبق هنآل ىلوأ

 ىنعملا ناك« ىتمعن مالوهلوقب قلعتمفاكل انلق نإ : نالوق هيشتلا هجو ىف 2 :اثأا هل أملا)

 ىلاعت هلوقب قلعتم هنا انلق نإو ٠ حاضالا لغفي ىلاعت هنألل ةلاسرلاب ةمعتلاك ةلمقلا رمأ ىف ةمعنلا نأ

 15 1 يللا لسا ةيوراج !1بأب ةطلللا كأن لح كل3 قد (ىفوركدلا)
 لمتحيو . مكيف انلاسراك : لبق هنأاك . ةيردصم (انلسرأ اك) هلوق ىف «ام» (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةفاك نكست نأ

 معن . مهنمو مهف هلاسرإ فو (م كنم) هلوق كلذكو برعلا هب دارملافمكف) ىلاعت هلوق امأ

 ريغالدايقنالا نم ةديدشلا ةفنآلا برعلا لاح نمرورشملا نآلو ٠ فرشلاهيف رحل امل « مييلع ةميظع

 برقأ لوبقلا ىلإ اونوكيل مهتطساو نم ىلاعت هللا هثعبف
 ىدأتيف لتي هنألو « ةيقاب ةزجعم هنآل معنلا هظعأ نم هنأ ملعاف/انتابآ مكيلع ولتي )) ىلاعتهلوق امأ

 «ةديمح|قالخالا عماجب هنم دافتسيف لش هنالو٠ ؛ مولعلا عب يج هنم دافتسف لتي هنالل و : تادابعلا هب

 :ةريخآلاوو اندلا تاريخ لكهتوالت/ نم لص ةعاكف



 اظكملشل ط4 دسحل دعس
 يل ء مككزيو [ ان 0 15 مكس ا مكيف 0

 و 2 هسهواس رس دب سر ذأ رع 6

 «١هذ» نودلعت 12 لام مكسلعبو ةكحلاو باتكلا

 ليوعتلاحصيال : لوقيكلذدنعو . رتاوتلاعنمي نأ هتناهنحر حسم ىنآلو : سااوتملا نم ةيرك كلذ ىف

 . ملعأ هللاو دحاولا ربخ ىلع انعرش ىف خسنلا عوقوب عطقلا ىف

 ةيكحلاو باتكلا مكملعيو مكيكزيو انتايآ مكيلع ولتي مكنم الوسر مكيف انلسرأ اك ىلاعت هلوق

 (نويلعت اونوكت ملاه كسلعيو

 اهضعب .: هوجوب مالسلاو ةالصلا هيلع دم نيد ةعح ىلع لدتسا ىلاعت هللا نأ انيب دق انأ ملعا

 ميهاربأ ةلم نعبغرينمو) هلوقبدارما وهو : هلوبقبجوف ميهاربأ نيد نيدلا اذهنأ وهو ةيمازلا

 ميهاربا ىلإ لزنأ امو انيلا لزنأ امو هللاب انمآ اولوق) هلوق وهو ةيناهرب اهضعبو (هسفن هفس نم الإ

 ةياكحب لالدتسالا اذه بقع ىلاعتو هناحبس هنا مث (طابسالاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو
 راكناب مهلالدتسا : ةيناثلاو (اودتبت ىراصت وأ ًادوه اونوك اولاقو) هلوق : امهادحا : مهل نيتهيش

 ىتلا مهلبق نع مهالوام سانلا نم ءابفسلا لوقيس) هلوق وهو « ةعيرشلا هذه ىف حدقلا ىلع خسنلا

 ةهسغلا مظعأ ناإل كلذ لعف قحلابو ةهبشلا هذه نع باوجلا ىف ىلاعت هللا بنطأو (اهلع ا وناك

 باوجلاىف ىلاعت هللا بنطأ مرج الف. خلا راكنإ مالسااوةالصلا هيلع دم ةوبن راكنإ ىف دوهلل

 نم هيف ام عم مالكلا اذه راصف (؟كيلع ىتمعن محالو) هلوقب باوجلا كلذ متخو « ةهبشلا هذه نع

 نم هناف ؛ بولقلل ةلامتسادشأ كلذ نأ كش الو : ىلاعت هللا معن ميظع ىلع ًابينت ةيبشلا نع باوجلا

 زعلا لوصحل ببس هنأ ثيح نمو ؛ هيف بوغرم قحلا ىلإ ىدميو لطابلا نع صاخب هنأ ثيح
 غلب دقف نيرمالا عامتجا دنعو ؛ هيف ابوغرم نوكي ةنابلاو لذلا ىف صلختلاو « ايندلا ف فرشلاو

 .انبابلا اذه يف ةياجلا

 :”لئانللم نفذ (انلسرأ م اىلاعت هلوق امأ

 امب قلعتمهنا : انلق ناف « هدعب اب وأ هلبق امب ا نأ اما فاكلا اذه (ىلوألا ةلأسملا)

 اندلاف ا ىتمعن مالو ىأ (مكيلع ىتمعن مهالو) هلوق ىلإ 3 هنأ + لزاللا+ [وجوايسا هلق

 نأ::ىاثا:لوسرلا لا ناماقألا فر كلج ابتممتأ؟ «كاؤثلاب و وفلا:ةرخالا فاو! [تفارتلا 0 ارد

 ًاتضيأ لاقو ( عيبكر بو كتايآ ل اتي مهنم الوسر مهيف ثعباو انبر) لاق مالسلا هيلع مهاربإ



 ,الا (مكيلع ىتمعن مهاللو» ىلاعت هلوق ١6

 نادقرفلاو :ىنعي

 .مكيلعف ميلاو فاكلا نم لدب هناأل ضفخ «نيذلا» عضوه : برطق لاق «عبارلا لوقلاإ)

 ىلع لاق. يتق واع يلع ةجح نوكي هناف اوملظ نيذلا الا ةجح مكيلع نوكي الل : لبق هناك

 نادّتعب .نابجولا ناّده : ىسيع نا

 لداحيو ثذعتي نمت هركذ مدقت نم اوشختال ىنءملاف (قوشخاو موشخت الف )ل لاكي هل قيانأ

 ال اهلاو ردخا!ىع جواومخا و مكن ورضيال مناف مكدابق - 01

 هلاعفأ لكىف ءرملا ىلع بجاولا نأ َّ لدت ةيآلا هذهو « ركيلع تضرفو مكتمزلأ امع مادع مث

 نأو « ةتبلا ءىش قاخلا دي ىف سيل هنأ ملعي نأو : هللا باقع ةيشخ : هينيع نيب بصني نأ هكورتو

 مهيلا رطاخلا تفتلم الو « مهب بلقلا لغتششم نوكيال

 هنأ : اهدحأ : هوجو ىلع ماللا قاعتم ىف اوفلتخا دقف 6 مكيلع ىتمعن متلو )) ىلاعت هلوق |هأ

 مهطو> هنأ ىلاعت هللا نيبف ( مكبلع ىمعن مثآلو ؛ ةجح مكيلع سانلل نوكي الثل) ىلاعت هلوق ىلإ عجار

 نيبدقو ؛ ةمعنلا مامتل : ةيناثلاو . هنع مهتجح عاطقنال : امهادحا : نيتيكحلانيت امل ةبعكلا هذه ىلإ

 ىميهاربإ عابتاب نورختفي اوناكموقلا نأ وهو « ةمعنلا نم كلذ ىفام ىناهفصألا رحب نب سم 3

 كلذلو“ باق فعض مق مقل : سدقملات يب ىلإ سو هيلع هللا لصل و> ايلف ؛ نولعفي اوناكام عيمج

 ةمعنلاعضوم ل :ةعقبلا فرش نم هيفا امل ةفكلا ىلا لوحتلا بح ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا ناك

 كلذب مكترمأ مءادتها قدارإو مكيلع ةمعباا مايتمالو : هانعم ؛فوذح ماللا قاعتم:نأ :اهيناثو

 لوقلاو ؛ مكيلع ىتمعن متلو ركقف وآل ىفوشخاو : ليق هناك« ةردقم ةلع ىلع فطعي نأ : اهتلاثو

 باوصلا ىلإ برقأ لوألا
 مكي دكل تلك أ مويلا) ملسو هيلعهقلا ىلص هللا لوسر ةافو:برق دنع لزنأ ىلاعت هنا : لبق ناف

 مويلا كلذ لبق لاق فيكُف « مويلا كلذ لصح امئا ةمعناا مامت نأ نييف (ىتمعن مكياع تدمأو

 (مكيلع اى متالو) ةيالا هذه ف ةنثك ناسي

 «ةنجلال وخد ةمعنلا مامت» ثيدحلا ىفو هب هص>ىذلا وه تقؤ لك ىفةقئاللا ةمعنلا مامت :انلق

 . مالسالا ىلع توملا ةمعنلا مامت : هنع هللا ىضر لبع نعو

 لإ هكا ةلكز !كرر راد الص ى ككاشتلا نم هلا همحر لم ىف أ نع هانيكح ىذلا نأ ملعاو

 ظافلأ نم ايش نك 0 باصأ دقف كلذ لع كك نأ هلأ طظافل | نأ هدأ 0 ناك ناف « سدكملا تلد

 رابخالا نال ء دمعبف ؛ هام راكبه دار ثار يدان ًئ ىلع نم لا كلذ ىلع هف ةلالد هال نآرَملا



 ١ ةأ/ ةيآلا «ةجح مكيلع سانلل نوكي الثل» ىلاعت هلوق

 مومعلا ىلع وه : ليقو « عيبرلاو ةداتق نع باتكلا لهأ مه سانلا : ليق (ةعبارلا ةلأسملا)

 «ةجحب تسيل مهسفنأ اوبلظ نيذلا ءالؤه ةبيش نأ وهو :لاؤس انهه (ةسماخلا ةلأسملا)

 لصتسءانثتسا هنأ : لوآلا : لاوقأ لع هيف سانا فلتخا دقو ؛ ةجحلا نع اهؤاناتسا زو< فيكف

 هوجو نم لاؤسلا عفد نكمي لوقلا اذه ىلع مث

 ىلاعت هللا لاق . ةلطاب اضيأ نوكت دق  ةحيوص نوكت دق اهنأ كةجحلا نأ لوألا

 نأ ىه ةجاحاو( علا نم كءاجام دعب نم هيف كجاح نف) ىلاعت لاقو (مهبر دنع ةضحاد مهتجح)

 مهضعب لاقو؛ ةحح وهفريغلا 4لغ هب دصقب مالك لكف« هلع اذإ هجدح : نم اهقاقتشا ةجمللا ناللو

 وهف لاطبإ وأ تانثإ 2 هبل اكلم ناسنألا هذختب مالك لكف 5 قيرطلا هج نم ةدوحاج امن

 الصتم ءانثتسالا ناك« ةجح ىمست دق ةبسشلا نأ تبث اذإو ؛ ةجح

 قهودجو مهناف باتكلاا لهأ سانلاب دارملا نأ : لصتم ءانثتسا هنأ ريرقتىف ىناثلا هجولا ١

 بادسإ اوءلظنذلاالإ . مهتجح تاطب 2 تلوح ايلف ؛ ةلبقلا لو مالس او ةالصلا 4 اع هنأ مهمات 41

 قور ىنأ نع اوفرعام اومتك مينأ

 ءانب «ةجحو هللا اهامس , ةجح اهنأ داقتعا ىلع ةببشاا كلت اودروأ امل مهنأ (ثلاثلا هجولا)

 1: مهماهكمت «ةجحو |ىاوىس ىلاعت هلعل و 1 3 ع لع

 الإ ةجح مكيلع س انلل نو 1 90 لاف ةلداجلاو ٠ ها ةجحلا دارأ 4 4« عبارلا هجولا)

 لطابلاب مكن وجاح مهئاف (مهنم اوملظ نيذلا

 !موعضيوةييشلاب نوقلعتي مهنم اوملظ نيذلا نكس هانعمو . عطقنم ءاثتسا هنأ «ىناثلا لوقلاإ)

 : ةغبانلا لاقو (نظلا عابتا الإ مع نم هب مهلام) ىلاعت لوكا وهو ؛ دجللا ووو

 بئاتكلا عارق رة لواف نم مهفويس نأ ريغ مهنف بيعالو

 1 ىعل 5 ىدعتلا الإ قد ىلع هلا - لاقيو ؛ بيعل كالا : لولف مهفويسإ كا 0 هانعدو

 مصاعال) لاقو (لظ نم الإ نولسرملا ىدإ فاخيال ىنإ) ىلاعت هلوق انف أ هنئظف و لظيو ىدعتي

 برعلا ةروهشم ةداع مالكلا نم عوناا اذهو (محر نم الإ هللارهأ نم مويلا

 سانلل نوكي الثل : لاق ىلاعت هناكو اولا ىنعمب «الإ» نأ ةديبع وبأ معز «ثلاثلا لوقلاإل

 دشنأو ٠ اوملظ نيذللو ةجح مكيلع
 نادقرفلا الا كيبأ رمعل هوخأ هقرافم خأ لكو



 ةيآلا «ةجح مكيلع سانلل نوكي الثل» ىلاعت هلوق ١م

 فاك امو ةبآل كلذ ىف نإ) ىلاعت هلوق ىف ررك ام كلذكو (نابذكت مكبر ءال 1 ىأبف) ىلاعت

 1 : (نينمؤم مهرثك أ
 تعدف انعرش ىف اهيف خسذلا رهظ ىتلا عئاقولا لوأ ةعقإولا هذه نأ : سماخلا باوجلاو

 تانيبلا حاضيإو « ةببشلا ةلازإو « ريرقتلاو ديك أتلا لجال ريركتلا ىلإ ةجاحلا
 نومتكي نيذلا نودناعملا ءالؤه هلمعيام ىنعي «نولمعت امع لفاغب هللا امو ل ىلاعت هلوق امأ

 دق هنأبو (املع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالوام) مهوب ةماعلا ىلع ةهبشلا نولخديو « هنوفرعيرمثو قحلا

 هفعضو هنهو نع فشكو هلطبأام لزن' اذ اذهب ملاع هللا ناف « هئابآ نيدو هدلوم ىلإ قاتشا

 : لئاسم هيفف «ةجح يلع سانلل نوكي الثلإل هلوق امأ

 نع ةلبقلا باب ىف لبق نم مدقت امالكو اجاجح مهوب مالكلا اذه نأ لعا (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 كلت ةيفيك ىفو . ةبعكلا لابقتسالاب نآلا لوزت ةجحلا كلت نأ نيبي نأ ىلاعت هللا دارأف « موقلا
 نيأدمع ردي ملأ اولاق :امناثو : انتلبق عبتتو اننيد ىف انفلاخت اولاق دوهلانأ : اهدحأ : تاياور ةجحلا

 نآلاو « ميهاربإ نيديلع | 202 ن6 هنأ: ا راق ترالا نإ“ ايتلاكو . هاي ده ىح هلالص ف ةجوم

 تراصف « مالسلا هيلع يهاربإ نيد كرت دّقف ةبعكلا ىلإ هجوتلا كرت نمو « ةبعكلا ىلإ هجوتلا كرت

 نأ ملع امل ىلاعت هلا نأ الا « مالسلاو ةالصلا هيلع هعرش ىف نعطلا ىلإ مهل لئاسو هوجولا هذه

 مهلوقنآل : نيدلا ىف ةحاصملا نم هيف امل  سدقملا تيب ىلإ هجوتاا مملع بجوأ كلذ ىف حالصلا

 هبيذكت ىلبع ماقأ نم ةكمب هعبتا نم زيمت ىهو ؛ ةحاصملا كلت لبق نم انيب دقو . حلاصملا ىف رثؤيال

 : ةئيدملا لإ مالسلاو ةالصلا هيلع لقتنا املو « سذجلا اذه. الإ رهظي ناكام زايتمالا كلذ ناف

 سانلا نوك الثل) ىلاعت هللا لاق اذهلف « ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت ةمكمجلا تضتقاف ةحلصملا تريغت

 مولعملا نم مهيف ناكاملو ؛ ليوحتلا اذه ببسب لوزت اهوركذ ىتلا ةهبشلا كالت ىنعي ( ةجح مكياع

 ةالضلاةلع امم انآ: نررالا ارحب الق او هو ءئرخأ ةبدض ليؤحتلا اذه دنع قلعتي هنأ هلاح ند

 رارمتسالاو ةبسشلاهذب كسمتلا ناكو : ةيلكلاب اننيد ىلإ دوعيسوةبعكلا ىف اننيد ىلإ داع مالسلاو

 (مظعملظل كرشلا نا) ىلاعت لاقأ» ىلع سفنلا ىلع ملظ كلذو رفكلاو لبجلا ىلع ءاقبلل ايس املع

 ( مهنماوبلظ نيذلا الا) ىلاعت هللا لاق مرجالف

 ءاياهماقي هناف ةرسك اهلبق ةحوتفم ةرمه لكو. ةزمحلا كرتب «اليل» عفان أرق (ةيناثلا ةلآ ملا

 لصاألا وهو . ةزمهلاب نوقابااو

 جاجزلا لاقو .:الئلاولو : ىأ «اولو» هيف لماعلاو ء بصن هعضوم «الثل» (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةجح مكيلع سانلل نوكي الثا كلذ اكتم ع شيفا



 اوه ةيآلا «كبجو لوف تجرخ ثيح نمو» ىلاعت هلوق

 ةليقلا هذهرمأولسو هيلع هللا ىلص دمت ةوبن رمأ نأ نوملعي باتكلا لهأ نأ نيبف ىلوألا ةرملا ىف

 كلذ نأدبشي ىلاعت هنأ نيبف ةيناثلا ةرملا ىف امأو : ليجنالاو ةاروتلا ىف كلذ اودهاش مهنأل « قح

 نيبف ةشلاثا ةرملا ىف امأو « اح هنوكب باتكلا لهأ لعل ةرياغم ًاقح هنوكب هللا ةداهشو : قح

 امتداعإ تنسح دئاوفلا هذه تفلتخا ايلف . ةجح مكيلع سانلل نوكي الثث كلذ لعف امنإ هنأ

 ليوف) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ دئاوفلا هذه نم ةدحاو تارملا نم ةدحاو لكىف بترتيب نأل جال

 تبتتك امم مهلليوف اليلق انمتهب اورتشيل هللادنع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا نوبتتكي نيذلل

 (نوبسكي امم مهل ليوو مهيديأ

 كيهجو "لوف :اهاضرت هلق كلتيل رالف) لوألا ظنآلا قلاه كلغ هنأرع اكلاقلا ا افزولنلاو

 ىلاعتهْنأ لهاج لابي رطخب امبر ناكف (هرطش مكهوجو اولوف منك ام ثيحو مارحلا دج-لا رطش

 ىلاعتهتلا لازأف (اهاضرت ةلبق كنيلونلف) لاق هنآل ٍلسو هيلع هللا ىلص دم اضرل ابلط كلذ لعف امبإ

 نم قحلل هنأو مارحلا ةحدسلا] رع كهجو لوف تجر ثيح نمو) هلوشب دسافلا مثولا انه

 ىذلاق ملا وه ليودتلا اذه أ لجال ب 2 كامل درج ةليقلا هده لإ كاذل وحلام ند أ (كبر

 نوميقي امإ ىتأ ة>وسنملاو دويلا ةلبقك ليملاو ىوملا لجأل سل اهلابقتساف ؛ هنعادبحال

 ككل نطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو) أذل لاق ىلاعت 5 مث 3 ليلو ىوذلا درجمي املع

 يروا 2 ّق ةليقلا هذه ىلع أومود: تدارك ( هراعش مكهوجو أولوف متلك ام ثديدحو مارا

 أ ةفااسلا ةيآلا نأ لصاحلاو , كنيد ىف نعطلل ايبس ىلوتلا كلذ ريصيف اولوتالو ؛تاقوألاو

 ماودلاب ردأ ةثلاثلاو )ع ةنكمالاو ةنم را ميم َْق ماودلاب 0 ةيناثااو )ع ةنكماللا جيم َْق ماودلاب

 ةتيلا اخوسنم ريصيال أنه نأ راعشإو هير 0 ْق

 ىهو امنوبحي اوناكىتلا ةلبقلاب رهايإ مارك اان ان رو ةفيلولالا اننا نأ عبارلا باوجلاو

 لكل .ىأ'(اهيلؤة اوه ,ةهّحو :لكلو) ىلاغت بل زةبا نو رقم قاتلا, لاس ميهاربإ مهبأ ةلبق

 قدام لاك لعيب ىتلا تاهجلا فرشأ ىلإ نأ اويجترب ايلااةججرتب هاف ةلكر هوغو تلا

 ثكلاثااو( كب رنمقدلل هنإو مارحلا دجسملا رطش كهجولوف تجرخ ثيح نمو ) هلوق وه كلذو

 لكب نرقاث الث اللع هده 2 4 ةليقلا 0 ََق دوملا نم فمات نم ةجدح ىلا عت هللأ عطقب نورقم

 مزلا:لاقيمثءاهاومتتنك ىتااةليقلا| مناف ةليقأا هده مزاا:لاةي نأ هريظن 0 ةلبقلا مازتلاب رمأ| مم ةدحاو

 ةلبقلاهذهمزلا 5 لاقي 7 (كبر 7 دلل هنإو) هلوق وهو 2 ىوملا ةليقال 0 ةلبق امماف ةليقلا هده
 أم ام

 كلوت« راركتلاك عضوملا اذه يف راركتلا اذهو «كنع دويل ججح عاطقنا اهايإ كموزا ىف نان



 ةيآلا «كبجو لوف تجرخ ثيح نمو » ىلاعت هلوق ١6

 ١ اس رم صعاوتب نس وضلا وو "ثا سا ع6 0

 نم قحل هنإو مارحلا دجسملا رطَش كبجو لوف تجر م

 0 ل ا تل ا راس سا و مسج لا 22 م تو

 رطشكبجول 7 تجرد ثدح 5-7 «١؛ة:»نولمعت امع لفاغب 4 موكب

 هرثاو سس تا ياسا اس9 هةدسورور 2

 مكلَع سال َنوُكي ال هرطش مكه 9 و اووف تنك ام ثيَحَو مار حلا دجسلا

 6 رث ةرس اس سام س 6 0 م نأ 6 ه2 2

 مكلَع مشن مألَو ىقوَشحاو هوَ ام « اومَط يذلا الإ ةجح
 ل هر 5-1

 مسا رتسو اس ها رشا هوو 2 ذآ

 اة ناوقك زكلعلاو

 (ريدق  .ىش لك لع هلا نأ مراصبأو مهعمسب بهذه ءاش ولو) ىلاعت هلوق ىف

 هللاامو كبرنمقحلاهناو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو ل ىلاعت هلوق

 اولوف 000 مأر كحك رطش كهجولوف تجرخ ثيح نمو « نولمعت امع لفاغب

 0 قيوتشحااو موشخت الف مهنم اوماظ نيذلا الإ ةجح يلع سانا قاركك ذاتل هرظش مكهوجو

 «نودتمت مكلعلو يلع ىمعل

 بلقت ىرن دق) تاآلا هذه لبق لاق ىلاعت هللا نأ ثحبلا نم ةيآلا هذه ىف ام لوأ نأ معا

 اولوذ منك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا فكهجو

 (نولمعت امعلفاغب هللا امو مهر نم قالا هنأ نوملعيل باتكلا اوتوأ نيذلا ناو هرطش هوجو

 نم قحلل هناو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو ىلاعت هلوق ايناث انهه ركذو

 دجسملا رطش كهجولوف تجرخ ثيح نمو) هلوق اثلاثركذ مث (نوامعت امع لفاغب هللا امو كبر

 راوكتلا اذه ىف لهف (ةجح يلع 00 ا ملا

 ندا كالا نوكي نأ : اهو 1: ةنالث لارسال م اوقأ هف ءابلعللو 9 ألم

 راطق أ ىلا دلبلا نع جرخب نأ : املاثو 4 دلبلا ف نوكيو مارحلا ع نو را نأ: اهناثو.

 دق هنالل 34 ةثلاثلا ىلعةثلا لاو « ةيناثلا للعةيناثلاو ؛ ىلو آلا ةلاخلا ىلع ةلومت ىلواللا ةيآلاف ا

 تانآلا هذه ىلاعت هلأ 8 مثولا اذه ةلازإ لجألف ؛ دعبلل ايف تنش'الةهر 2 برهلل نأ موتي ناك

 1 ةدئاز ةدئاف ةرم لك اع قلعهنالل ت م 0 نمل ىناثلا باوجلاو



 ١ ةيآلا «ايلوم وه ةبجو لكلو» ىلاعت هلوق

 اندجت مل تعلط ول : لاقف « سمشلا اوقرشتساف ةرّقبلا أرق هنأ رمع نعو . نيلفاغ اندجت ل تعلط ول

 رظتنملا» مالسلا هيلع لاقو : راظتنالا ةليضف ىلع لمتشي ةالصاا ريخأت نأ : اهسماخو . نيلفاغ

 ايناث اه ىتأ مث الوأ ةالصلا رظنتا دف اهتقو لوأنع ةالصلا رخأ نف «ةالصلا ىف وه نمك ةالصلل

 ةعامجلاةرثك ىلا ىضفي نيحأتلا نأ :اايسداشاو::ةراظعألا» ]ضفاهناف دقن تفرلا لؤأ ف اعالص نا

 اذإ هنأل « سانلا ىلع قيضي سيلغتلا نأ : ابعباسو . ةعامجا لضفل اليصحت ىلوأ نوكي نأ بجوف

 عولط دعب ةالصلل غرفتي ىتح ليللاب أضوتي نأ ىلا ناسنالا جاتحا سيلغلا تقو ىف ةالصاا ناك

 تقو ىلص اذاف  رجفلا ةالص دعب ةالصلا هركت هنأ : اهنماثو . اعرش قنم جرحلاو ءرجفلا

 ةهاركلا تقو رثكي هناف سيلغتلاب لص اذإو ؛ ةهاركلا تقو لقي هناف رافسالا

 نوكي امنإ رجفلاف . قرشملا مالظ هب ني ىذلا رونلل مما رجفلا نأ : لوآلا نع باوجلاو
 امأو : ًارْخ كلذ نكي مل « ءاوحلارانتساو ةيلكلاب ةملظلا تلاز اذإ امافءءاوملا ىفةبقاب ةيلظاا تناكول ارخ

 تبث اذإ . هنع تفشك اذإ . ابهجو نع ةأرملا ترفسأ : لاقي ؛ روهظلا نع ةرابع وهف رافشالا

 ناكدشأ ناك املك مالظلا ناف . ءاوملا ىف مالظاا ءاقب دنع نوكي امنإ رجفلا روهظ : لوقنف اذه

 ىلع الومح نوكي نأ بحي «رجفلاب اورفسأ» هلوقف ء دشأ مالظاا كلذ نيب امف روظي ىذلا رونلا

 كلذن ألتي دقو يلوي رثك 1, ناك رينو _ىلعأب رسفلا ناك نا مكتالص تعقو املك ىأ : سيلغتلا

 تيدحلا بنوك ذملا رافسالان ا هنعهللا ىضر ىتفاشلا لوق ىتءم اذهو ءىجنلا لوأ ىف الإ نورك

 كلذ ىف ةالصاا ءادأ نأ هانلق ام ىلع لدي ىذلاو « هنع كششلا لاوزو رجفلا عولط نقين ىلع لوم

 لهأ ةداع وهف ونتلا عبق والا ةالضلا حلت امأي انا وت لك | نركب نا

 ةعاطلا ىف دجلا نم لضفأ لسكلا نا : عراشاا لوقي نأ نكمي فيكف : لسكلا

 ىذا اذه يار . رجيفلاب ريوتتلا لع !وظفاح ::دؤعسم نبا لوق مهو تلاثأأ نع انآ 0|

 ىمسيال هنافرونلا نم ملاعلا ءالتما دنع امأف « تقولا لوأ ىف لصحت امن رجفلاب ريونتلا نآل هانررق

 ملعأ هللاو هانمدق ام ضعبي ةضراعم ىبف هوجولا رئاس امأو « ًارخ كلذ

 له ال ديعوو « ةعاطلا لهأال دعو وهف (ًاعيمج هللا ب تأي اونوكت انأ) ىلاعت هلوق اهأ

 اهفاولمحتو. تاريخلا ةعيرشلاو ةوبنلاب نوفراعلا نوققحلا اهأ اوقبتسا ؛ لاق ىلاعت هناك. ةيصحملا

 كلذ ققح هناحبسهنا مث «ىفلزلاو ةءاركسلا عاونأ نم هللا دنع مكلام ىلإ ةمايقلا موي اولصتل قاشملا

 عيمج ىلع رداق هناحبس وهو ةنكمت اهسفن ىف ةداعالا نال كلذو (ريدق ءىش لك ىلع هللا نا ) هلوقب

 اهانركذ دقف . ةيالاهذهنمةطبنتسللا لئاسملا امأو . ةداعالا ع ارداق نوكي نأ بجوف . تانكمملا

 »).٠© رخف [«



 ةيآلا «اماوه وه ةبجو لكلو» ىلاعت هلوق لح
 نسل سس سس بسسس بيحب بيب سس  سسسسيييبيببيبيي _ يسيي2ااا

 ناف « رافسالاب اهنم جرخيو « سيلختلاب اف لخدي نأ بحت لا : دمح لاقف رجفلا ةالص امأ

 . لضفأ سيلغتلا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو ؛« لضفأ رافسالاف نيتقولا دحأ ىلع راصتقالا دارأ

 لئالدلا داعل هنع هللأ ىخكر ىفاشلا جتحاو 6 داو كلاملاق هنو 3 رخو رك بهذم وهو

 لوسرناك» تلاقاهتأ اهنعهللا ىضر ةشئاع ةياورب نيحيحصلا ىف جرخأ ام : اهدحأ : هوجوب ةفلاسلا

 «ساغلا نم نؤرعي 61 يطور ايفان الا فرصنيف حب .صلا ىلبصيل ملسو هي هلع هللا للص هّنلأ

 باو لاب عفلتلاو قش ا؛تاللجتم أ نوع ف تاعفلت م ٠ 0 جر كاتكك ةنسلا 7-2 لاق

 :لق ناف .,نكللا رخآ ةيلظ|: سلغلاو ..طرص اهدحاز .. ةعساولا ةيدراألا: : طورملاو . لامتشالا

 ملسو هيلع هللأ ىلص قدا ناكف 4 تاعامجلا كرضح هاذا ناك نيح مالسالا ءادتنا َّى أآذه كاك

 كلذ كرت تاعامجلا ىف

 نع سنأ نع ةداتق نع نيحيحصلا ىف جرخأ ام : اهناثو . ةيعرشلا لئالدلا نم ءىتب لالدتسالا

 ناك ؟: تلقلاق ؛ ةالصلاىلا انق مْ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحست لاق تباث نب ديز

 رافسالاىلا دعي مل مث ء ةرم رفسأ مث « حبصلاب سلغ مِلسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ ىراصنالا

 (راحسالاب نيرفغتسملاو) لاقف راحسالاب نير فغتسملا حدم ىلاعت هنأ اعلا رو. ىلاعتا شا هضق ىح

 تبث اذإو (ًاعمطو افوخ مهبر نوعدب عجاضملا نع مهونج ىفاجتت) لاقف مونلل نيكراتلا حدمو
 نل» هللا نع ةياكح مالسلا هيلع هلوقل . لضفأ ضئارفلا ءادأب مونلا كرت نوكي نأ بجو اذه

 سيلغتلان وكي نأ بج وكلذك ملا ناكاذإو «مهيلع تضرتفا ام ءادأ لثمب ىلا نوبرقتملا برقتي

 0001 لآ ٠ ا قا دكر نوكف . تطأ تقولا كلذ ىف مونلا نأ :ايسماخو ٠ لضفأ

 اهدحأ . هوجوبةفينحوبأ جتحاو . اهقشأىأ «اهرمحأ تادابعلا لضفأ» مالسلا هيلع هلوقل ؛ رثكأ

 لص هنأ .دوعسم نب.هللا دبع ئوز : اهيناثو «نجألل رظعأ هناف رجفلاب اورفسأ» مالسلا هيلع هلوق

 تاولص ىلص ملسو هيلع هلا لبص هللا لوسر تيأأر ام : دوعسم نبا لاق مث « سلغف ةفلدزملاب رجفلا

 تيأأزام . لاق دوعسمنبانع : اهثلاثو . اهتاقيمريغل ذئموب اهالص هناف ؛ رجفلا ةالص الإ اهتاقيمل الإ

 : ابعبارو . رجفلاب ريونتلا ىلع اوظفاح ام ءىث ىلع اوظفاح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باوكأ

 لاف : علطت نأ سمشلا تداك: اولاقف : نارمع لآ أرقف رجفلا بص هنأ هنع هللا ىصر ك4 فأ نع



 للا ةيآلا «اهياوم وه ةبجو لكلود ىلاعت هلوق

 مالسالا ىلإ ةقباسملا هباحصلا نيب ايفةليضفلا بابسأدحأ نأ ىلعانقفا وت انا «رشع سماخلا

 الإ كاذ امو ءايلع مأ امالسا قبسأ رك ابأ نأ ممريغو ةندلا لهأ نيب ديدشلا فالخلا عقو تح

 انلوق ىلع لدي كلذو , لضفلا ديزم بجوت ةعاطلا ىف ةقباسملا نأ ىلع مهقافتا

 «اولغتشت نأ لبق ةحلاصلا لانعألاب اوردابو»هل ةبطخ ىف مالسلا هيلعهلوق 4 رشعسداسلاإ

 ةملاصلا لاهعالا نم ةالصلا نأ كش الو

 ءادأىف لاحلا نوكي نأب جوف « اهريخأت نم ل ضفأ نييمدآلا قوقح ليجعتنأ (رشع عباسلا))

 ميظعتلا ىنعم ةياعر امبذبب عماجلاو ؛ كلذك ىلاعت هللا قوقح

 ؛ اهب عولولاو , ةعاطلا ٍلع صرحلل راهظإ ةالصلا ىلا ةعراسملاوةردابملا نأ (ر شع نماثا

 ىلوأ لولا نزكنف'ءابنغ تك ريخأتلا قو ةبفأ غلا

 ؛ هتمذ تغرفت تقولا لوأ ىف اهادأ اذإ هنالةالصاا ليجعت ىف طايتحالانأ (رشع عساتلاال

 هيف لصحي ىذلا .هجولاف « هتمذ ىف بجاولا قبيف اهئادأن ع هعنق لغش هل ضرع امبرف رخأ اذاف

 نوأ هلأ تكمل طامقلا

 هل زوجي ضيرملانآلكلذو « هريخأتنم لضفأ هليجعت نأ ناضمر موصفانعمجأ (نورشعلاإل

 ىف ليجعتلا نأ ىلع انعمجأ مث ءلاحلا ىف موصيو لجعي نأ هل زوجبو . موصلا رخؤيو رطفي نأ

 ىلوأ ةالصلا ىف ليجعتلا نوكي نأ ًاضيأ بجوف (.كل ريخ اوموصت نأو) لاقام ىلع لضفأ موصلا
 كاردإ ءاجردل]صحاذإ امبوأ . رحلا ةدش ىف رهظلاب ةيسايقاا لئالدلا هذه ضقتنت : لق ناف

 .املا دوجو وأ ةعامجلا

 لصأألا ىضتتقم ىف انمالكو . ةضراع روهآل عضاوملا هذه ىف تبث ريخأللا :انلق

 نأ بجوف ؛ةعراسملا كرتنم فرعغلا ىف نس-أ لاثتمالاىلا ةعزاملا(نورشعلاو ىداحلا)

 «نسحوللا دنعوهف انس> نوبلسملا هآر ام» مالسلا هيلع هلوقل كإذك عرشلا ىف نوكي

 زارتحا هيفف برغملاك« تقولال وأ ىف اهؤادأ بج وفاهطُن ارش تللك ةالص(نورشعلاو ىناثلا)

 ىثملا نأ لجآل.دجسملا ىف الضي نأ دارأ اذإ ريخأتلا بحتسي امنإ هنأل ؛ رحلا ةدش ىف رهظلا نع

 عفادي نيعزارتحاهيفو ٠ لضفأ ليجعتلاف هرادف اهالص اذإ امأ : عناملاكر حلا ةدش ىف دجسملا ىلا

 دوج و نمةقث لع ناكاذإ رميثملا كاذكو . ًاضيأ ىنعملا اذهل عوج هبو ماعطلا هرضح وأ تنحل

 ةلادلا ةلدالا ىههذبف ؛ ةروصلاهذه ىف لصح مل لايكلا ناذ ةعاملا روضح عقوت اذإ كلاذكو . ءابلملا

 تاواصلا نم دحاو: لك ركذئلو:« نأ: ةعواشألا نأ لع



 ةيآلا «اهيلوم وه ةبجو لكساو» ىلاعت هلوق ١

 لدي اذهو (كترمأ ذإ دجست نأ كعنمام) لاقف ةعراسملا كرت ىف سيلبإ مذ ىلاعت هنأ : امسداسو

 ةظفاحملاو (تاواصلا ىلع اوظفاح) ىلاعت هلوق : امعباسو . مذلل بجوده ةعراسملا كرت نأ ىلع
 نع ةياكح.. ىلاعت هلوق.: انهئماثو . لاغشاللا زئاسو نايسنلاب توفلا نمل.« ليجعتلاب الإ لضحتال

 ىلاعتهلوق : اهعساتو . ىلوأ لاجعتسالا نأ تبثف (ىضرتل بر كيلإ تلجعو) مالسلا هيلع ىموم
 (اواتاقودعب نم اوقفنأ نيذلا نمةجرد مظعأ كئلوأ لتاقو مدتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتسيال)

 نب ريرجو. ريع ىورام : اهرشاعو : ةروصلا هذه  ىفاذكف:ةليضفلا ديزل ببس ةقباسملا نأ نيف

 ناوضر تقولالوأ ىف ةالصلا»: لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىنلانع ؛ ةروذحم وبأوسنأو هللا دبع

 الآل( ريع نب الا بح هللا ناوضو : هكنع هللا ضرر قيدضلاب لاق هللا : ينعي هرخآ قروب هللا

 0 فلا عنو نأ كلش وي وفعلا و..نينسجملا نوكي انمئإ هللاناوضر :هنع هللا يضرب ىفابفلا

 مثأيال هنأ ىلع انعمجأو « ريخأتلاب مثأي نأ ىضتقيهنآل . هعضوم ريغ ىف جاجتحا اذه : ليق ناف
 ناك امو « ةقباسلا تائيسلا نع وفعلا بجوي تقولا رخآ ىف لعفلا نأ هانعم نوكي نأ الإ قبي ملف

 ابجومم<دقتلاو «ناوضرلاو وفعلل امجومريخأتلا ناكف . هللا ناوضربجوي هنأ كش الف كلذك

 لى رح اتلا ناكف, وفعلا نود: نارجزلل

 300 0 نارك نأ بجتول كلذك ناك ول هنأ : لوألا : هوجو: نم فعض اذه : انف

 ىضتقيكلذو « تافتلالا مدع هبشيلاثتمالا ىلإ ةعراسملا مدعنأ ىناثلا . دحأ هلقي مل كلذو لضفأ

 0 كلا رك قل رسما لآ: كلاثلال" ءاضتملا كلذ طقس كلذ دعب لمشلاب ىنأ ال هنأ "لإ ٠ باقحلا

 'ظ ه5 3 يذلا لي وكلا ادهن لطد_هتضادقنأا ىّضر

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ىور (ر شع ىداحلال

 تدجو اذإ محالاو ؛ترضح اذإ ةزانجلاو ؛ تنأ اذإ ةالصلا : اهرخؤت ال ثالث ىلع ايد لاق

 «اونك امل

 ؟لضفأ لامعاأللا ىأ : لاقف ملسو هيلع هللا لص لوس رلالأس هنأ دوعسم نبانع (نشع قاثلال

 لواألا امتاقيمل ةالصلا : لاف

 ةالدلا لصيل لجرلا ناد لاق.هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره وبأىور «رشع ثلاثلاإل

 لاكي نلهل ون 1 ربح اى تهرلا قاؤلا نم مناد دقو

 موي ىلإ اب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نمو مالسلا هيلع لاق (رشع عبارلا إل

 نوكي نأ بجوف « تقولا كلذ ىف ةعاطلا لمعنس ىذلا وه ناك ةعاطلا ىف قسأ ناكن ف «ةمايقلا

 هاتللاىبا رقاازم/رثك« اننا وت



 ١ ةيآلا كابل وم وقالو لكتل ود: لاعتا هلو
 تاريخ مدايقتا ناف « نيتلاحلا ىف هللا رمآل دايقنالاب تاريخلا اوقبتساف . امهملا هدابع هوجو ىلو

 ءالْوْهَو مكعمحي هللا ناف (مهتلبقنع مهالوام) نولوي نيذلا ءالؤه نعاطم ىلإ اوتفتلت الو. مكل

 تابحجب (ةبجو لكلو) هلوق انرسف اذإ انأ : ىناثلا . مكسب لصفنف ؛ ةمايقلا ةصرع ىف اعيمج ءاهفسلا

 ةنعكلا تم ةحلاث ىلا ."ةيجتو نادم اك مكنم موق لكلو : ىنعملا ناك« امحاونو ةبعكلا

 ةدكتلا لإ ىذا« نأ لي تفاعلا اة ىحاونلا عيمج نم املا هجوتلاب (تاريخلا اوقبتساف)

 مهلامعأ ىلع مهبيثي و اعيمج مثرشح وهف مهتأين هللا ىلع ىني الو : ةدحاو ةبجك ىبف

 ابلبقتسمىأ : ءارفلالاق . هج ولا ركذ نعىنختساف ؛ ههجواهيلوم وهىأ ( اهيل وموه إل ىلاءعتدلوقامأ

 نب هللا دبع ُةءاَرَق قو «ابقسأو امهضروب اهلا ف "لاقي اهنلاوتم دم لع [ملوه ذاعم 1 ل

 نيقايلاةءارق ىفو ؛ رقابلا ىلع نب دمعو رفعج ىنأو سابع نبا ةءارق ىهو (اهالوم وه) ىعخناا رداع

 هتاعج ىئأ : هتيلو ىنعم نآلل , كالو دقف هتيلوام نأ : امهدحأ . ناينعم رماع نبا ةءارقلو (اهلوم)

 امهنم دحاو لكىلو دق نذاف ء اذه لب ًاضيأ كاذف : كلذ لي ثيحن اذه راص اذإو . هيل تبيح

 اذهو نوملاظلاو (نيملاظاا ىدهع لانيالإ و (تاملكهير نم مدآ قلتف) ىلاعت هلوقك وهو ؛ رخآلا

 ثيحب تراص ىأ  هيلإ تببحو ةبجلا كلت هل تنيز دق ىأ (اهلوم وه) :ىتاثلاو . ءارفلا لوق

 اهاضريو اهبجحب

 صلا ءادأ نأ ملعاو « اهتقو ىف ةعاطلا ىلإ رادبلاب رمالاءانعف (تاريخلا اوقبتسافالهلوق امأ

 . هوجوب ىعفاشلا جتحاو « ةفينح ىبأل افالخ ؛ لضفأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنع تقولا لوأ ىف

 بجو كلذك ناكاذإو «عوضوم ريخ ةالصلا» ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ريخ ةالصلا نأ: اهوا

 قةحتي مل اذاف : بوجؤلل رمآلا رهاظو (تاريخلا اوقبتساف) ىلاعت هلوقل لضفأ هميدقت نوكي نأ

 ةرفغملا بجواام ىلإ هانعمو (كبر نم.ةزفخما ىلإ اؤقباس) .هلوق':'اههنان وهاد 0 ا

 ىلاعتهلوق : انثلاثو : ةيودنم :اهللإ ةقياشتملا ناوكت نأ :تجوف ءاةرفنملا كح راع القا

 كش ال «٠ تاعاطلا ف:نوقباسلا' هتم'دارملا نأ كشال و (نو:رقللا »كتل وأ نوشاسلا نيشان

 هللا دنع برقيال هنأ هانعف ؛رصحلا ديفي (نورقملا كئلوأ) ىلاعت ةلوقو ؛ ثاعاطلا نم ةالطلا نأ

 اوعراسو) ىلاعت هلوق : ابعبارو . ةقباسملاب طونم لضفلا لاك نأ ىلع لدي كلذو « نوقباسلا الإ

 . كاذك ةالصلا نأ كش الو « ةرفغملا بجوي|٠ ىلإ اوعراسو : ىنعملاو (مكبر نم ةرفغم ىلإ

 نوعراسي او ناك مهم) ىل هتهلوقب نيمدقتملاءايبن آلا حدم هنأ :اهسماخو . ةراؤمأما ا ةقزابملا تنطات

 «ةالصلا مكلامعأ ريخو مالسلا هيلع هلوقل « تاريخلا .ره ةالصلا نأ كش الو (تاريخلا ىف



 ةيآلا «الوم وه ةبجو لكلو» ىلاعت هلوق ١

 دال 1 الا هلا ار وطعملا كيلا: نينوتركلا ةليقو : ئمركتلاا# نييئاجؤ را ةلئق و +: شرعلا

 ةبعكلا كتلبقو . سدقملا تيب كلبق

 : نانا ( ةبجو]) ىلاعت هلوق امأ

 تديزف اهياوموه ةبجو لكو: ىنعملاو  ةفاضالا ىلع (ةبجو لكلو) ءىرق «(ىلو آلا ةلأسملاإ

 0 يبا 1و اتيرض ديز) كاوقك +: لوعفملا مدقتل ماللا

 لاقق دارملا ىف اوفلتخاو ؛ دحاو ىنعمب هجوو  ةبجو ؛ ةبحو : ءارفلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 مكنم انلعج لكل « اكسنم انلعج ةمأ لكل) ىلاعت :هلوقك وهو . عرشلاو جاهلا دارملا : نسحلا

 فالتخا بسحب عئارشاا تفلتخا مرج الف ؛ ملاصم عئارشلل نأ هنم دارااو (اجانمو ةعرش

 فالتخا بسحب اهفالتخا اضيأ دعبي مل صاخشالا فالتخا بسحب فلتخا اكو « صاخشالا

 هنم دارا : نوقابلا لاقو « رييغتلاو خسنلاب لوقلا حص اذباف : دحاو صخش ىلإ ةبسنلاب نامزلا

 أ بجيب ةهجولا هذهف (مارحلا دكا طق 0 لوف) ىلاعت هلوق مدقت هناألل : ةلقلا 0

 كلذ ىلع ةلومح نوكت

 وه ةمجو دحأ لكلو ىأ ؛ لكلا ىلإ دئاع هنأ : لوألا : نابجوهيفف (اهيلوم وهلهلوق امأ

 ىلع مالكلا ريدقتو « هابإ اهل وي ىلاعت هللا ىأ.. ىلاعت هللا مسا ىلإ دئاع هلآ ١ ىاثلا املأ ةيجاو لوم

 ابابقتسم وه ىأ ءاهلوم وه ةلبقا نم ةهج ىأ ةبجو مكنم لكل نا :لوقن نأ لوآلا هجولا

 ليبس الف « هقرافي الو هيلع وه امب حرفي لكو ؛ هبر ىلإ ام برقتم وه ىتلا هتالصل اهيا هجوتمو
 رشاعم اومزلاف ىأ (تاريخلا اوقبتساف) ةفاتختا نايدأللا موزا عم ٠ ةدحاو ةلبق ىلع كعامتجا ىلإ

 «ميهاربإ ةلبقب مكفرشاف ايندلاىف امأ ؛ ةرخآلاو ايندلا ىف كلذزم تاريخ ىلع مكناف ؟كتلبق نيملسملا

 امنيأو ؛ مكعجرم هللا ىلإ ناف ؛ هرماوأل مدايقناىلع دخت ىذلا ميظعلا باوثللف ةرخآلا ىف امأو

 « لطبملاو مكنم قحم ا نيب لصفيف « ةمايقلا ديعص ىف اعيمج هللا ب تأي ضرألا تاهج نم اونوكتت

 ؛ رداق كلذ ىلع هنأ ء ءىطخلا نمو مكدم بيصملا نمو ؛ ىصاعلا نمو مكنم عيطملا نم نيبني ىتح

 ا ا ااا نك هجر لالا لغأ نه لكل نأ. دازملا.:.لاق ليوأتلا ]ذه لاق نمو

 ىلع مالكلا ريرقت امأو . كلامعأ كلو مابعأ م أ مل امتافء ؟ريغ لعفب نوذخاؤت متساف ؛ ىوجب

 :لوآلا : نابجو انههف ىلاعت هللا ىلإ ًادئاع (اهياوموه) هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ ىنعأ ىناثلا هجولا
 الو هيجل ةدكللاو سدقلل تيب انه نيتللا نيتلدقلا نئتاه نم ةدحاز لكنأ انفرعلاعت هللا نأ

 ىذلا وهو « ىلاعت هللا نم ناتبجلاف ؛ احالص هبلعي ام بسح ىلع هلعفي ءاش اذإ . هدابع ىلاعت هللا



 ا ةنالا هارت رعبا ككإ زو ناو
 لسا ند م را مي ن6

 مب تأ اونوكتام نأ تالا اوت كي

 0 مدس اس 2 نيس سا هي

 «5١/م» ريدق ءىت ع هللا نإ اعيمج هلل

 الف ٠ اهدحأ لاوقأ ىلع هيف اوفلتخا اذام ىف (نيرتمملا م 0 الف) (لوألا 1

 هلاق ؛ متكو دناع مهضعب نأو . كتوبن .ةخص اويلع##كذ مدقت نيذلا نأ ىف نيرتمملا نم ننوكت

 نال برقالا وه اذهو ؛ هعرشو هتوبن ةمص ىلإ : اهثلاثو . ةلبقا|رمأ ىلإ عجرب لب : اهنناثو . نسحلا

 نم هيلع لمتشت اموةوتلا ىضتةي' هرهاظ ناك اذاف (كبر نم قحلا) هلوق هيلا تاروكذملا برقأ

 .:هللا اعجاز نازك نأ تو م للا را ار ير

 مدقت دقو ؛ هيفاك اشناك هنأ لع كلذ لديالف ءارتمالا نع هاهن نآو ىلاعت هنأ ( ةيناثثا ةلأسملا)

 ملعأ هللاو ةلأسملا هذه ناس ىف لوقلا

 نإ ًاعيج هللا كب تأي اونوكت اهنيأ تاريخلا اوقبنساف اهلوم وه ةيجو لكلو إل ىلاعت هلوق

 ( ريدق ءىث لك ىلع هللا

 2 ناتلأ م هيفو (لكلو) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا مهنأ عا

 ىنعملا فورعم هنآ ةمأ وأ« موق لكل : لقي ملو (لكلو) لاق امنإ (ىلوألا ةلأسملاإل

 (اجامنموةِعرش 5 اناهج لكل ( هلوقك 8 مهمالك ىف ايتو ؛هيلإ فاضملا فذ> رضي ملفا مدنع

 نيدبلشملا ئعأ ١ قرفلا عيبمج لوانت دن اهدا ير ةغيذأ هيف 1 «ة يناثلا ةلأسملا)

 مانصالا كدعل 0 خلو تكلل ْق هن 3 لاق 5 مدآلا لوق وهو 2 و ىراصتلااو دوملاو

 : امناثو ( هللا دنع انؤاعفش ءالؤه) هلوق ىف مهنع ىلاعت هللا ىح ام . كافتاشا لإ "كلذبك فن زفت

 ىراصنلاو دوهيلاو نويلسملا مو , بتكلا لهأ دارملا نأ : نيدعباتاا ءاسلغ رثك أ لوق وهو

 ةهج أ ةهجوا ةيبلسللا/(نم موق ل مك كارما مهضعل ل لاق : املاثو . هه نيلخاد ريغ ن ا لاو

 ناهج وب لوقا اذه ىلع اوجتحاو«ة ةيد رغ 3 ه.5 رش 5 2 ةيلاوش - ةمبونج : املإ ىللصي ةيعكلا نم

 اهادعام نآل : ةبعكلا ىف الإ لصحت ىل هللا ةيلوتو املوم هللا ىنعي (اهلوم وه) ىلاعت هلوق ؛ لوألا

 دارملا نأ رهاظلاو (تاريخلا اوقبتساف) هلوقب هبقع ىلاعت هللا نأ : ىناثلا . ناطيشلا ةيلوت

 بارو. ةبعكنلا تابج الإ تسيل ةيزيخلاب ةفوضوملا تائجلاو + ةهجنا نم ,دحأ لكل اميتاريسأ

 ::نسرفملا ةليقف.ةلنق ههلج ْمقلرشلا صا ىو سوا: ىمارحلو لكل ئاةهجار لكل نيالا



 ةيآلا «كبر نم قهلا» ىلاعت هلوق 7

 ديز نباوعيبرلاو ةداتقو سابع نبأ لوق وهو. مهءانبأ نوفرعي اماهلا تلقن ىتلا ةلبقلا رمأ نوفرعي

 ؛ قباس روكذم ىلإ عجري امنإ ريمضاا نأ : اهدحأ : هوجو نم ىلوأ لوألا لوقلا نأ معاو

 هنأاكف . ةوبنلا : لعلا كلذنم دارملاو (ملعلا نم كءاجام دعب نم) هلوق ىف للعلا تاروكذملا برقأو

 :اهيناثو « ةتبلا هركذ مدقت اف ةلبقلا رمأ امأو ٠ مهءانبأن وف رعياك ملعلا كلذ نوفرعي مهنا : لاق ىلاعت

 نا تل كالا ردا ررللا ق5 كدت ةلئقلا ليؤخ أ نأ قارقلا ف ريخأ أم ىلاعت هللا نأ

 ةوبنلارمأ ىلإ ةفرعملاهذه فرص ناكف ؛ ليجنالاوةاروتلا ىف ةروكذملسو هيلع هللا ىلص دمع ةوبن

 سأ اماق ؛ مالسلا هيلع دنت قدص ىلعالإ اهتلالد لوأ لدت ال تازجعملا نأ : امثلاثو « ىلوأ

 ةفرءملا هذه فرص ناكف لسوهيلع هللا لص دم هب ءاجام دحأ هنالل ترش امنإ كلذف ةلبقلا

 . ىلوأ ةوبنلا رمأ ىلإ

 باتتكلا اوتوأ نيذلا نأ لعاف (نوملعيممهو قالا نومتكيل مهنه ًاقيرف ناوإإ ىلاعتهلوق امأ

 نمو « هرفك ىلعىقب نم مهنمو ؛ هعابتأو مالس نب هللا دبع لثم هب نمآ نم مهنف لوسرلا اوفرعو

 ىلاعت هللا لاق مرجال « هرفك ىلع ىقب نم كلذب فصوي امنإو « قحلا نامتكب فصوبال نمآ

 (قم+لانومتكيل) هلوقب لدو ؛كلذب ضعبلا فصوف (نويلعي مثو قا نومتكيلمهنم ًاقيرف ناو)
 موتكملا ىف اوفاتخاو . هرابظا نكمأ اذإ روظحم نيدلا ىف قحلا نامتك نأ ىلع . مذلا ليبس ىلع

 ةلأسملا هذه ىف انيصقتسا دقو ةلبقلا رمأ ليقو . سو هيلع هللا لص دم رمأ : ليقف

 : ناتلأ سم هيفف (كبر نم قحلا) هلوق امأ

 نم) هلوقو . قا وه ىأ « فوذحم أدتبم ربخ (قحلا) نوكي نأ لمتحي (ىلوآلا ةلأسملا)

 هربخ أدتبم نوكي نأ ًاضيأ زوو  الاح نوكي نأو ءربخ دعب ًاربخ نوكي نأ زوجي (كبر
 مدع" نومك أ لوألا نم.لادبالا ىلع (كبرنمقلا) هنع هللا ىضر ىلع آرقو (كبر نك)

 . كبر نم قحلا

 ء«دهعلل .نوكي نأ : لوآلا : ناهجو هيف (قحلا) هلوق ىف ماللاو فلالا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نوةتكل) ةلؤق ق ىلا خلال وأ سو هيلع هللا للصهللا لوسر هيلع ىذلا قحلا ىلإ ةراشالاو

 هللأ نما قمل : ىتتم ملع سنجل |نوكي نأو كبَر نم قملا وه هنومتكي ىذلا اذه ىأ (قحلا

 نم هنأ تبثي مل امو « هيلع تنأ ىذلاك ىلاعت هللا نم هنأ تبث ام قملا نا ىنعي هريغ ندال ىلاعت

 . لطابلا وهف باتكلا لهأ هيلع ىذلاكهللا

 . نزاتلأسم هيفق (نيرتمملا نم ننوكت الفإل هلوق امأ



 ١ ةيآلا «هنوفرعي باتكلا مهانيثآ نيذلا» ىلاعت هلوق

 م هلل يتعامل هاي

 »/١51« نبارامملا نم نئوكت الف كبر نم قل

 ؛ ماتلا ليصفتلا ىلع المتشم ىنأ دق ن 5 نأ اما ليجنالاو ةاروتلا ىف هفصو نآل كلذو . متءانبأ

 فضولا اذه نأ ةليقلاو تتفلا:ةقاخ دارو ةفلا و ناكيملاو:نايولا نيس نك اما كل

 نم نيعملاتقولا ىفهمدةمب ملعلان وكي نأ بجو لواألا ناكن اف « ليصفتتلا نم عوناا اذه عم 1

 ةاروتلا نال رتملاو قرشملا لهال امولعم ةسملا ةمصلا لع يملا 1 0 مايشلا

 نكمب امل كلذك رماالا ناك ولو ؛ برغملاو قرشملا لهأ نيب امف نيروهشم اناك ليجنالاو
 كل زاكنإا لم ةربلا سلا

 : لوقت ان ال ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوبن قدصب عطقلا ديفي ال هناف (ىناثلا مسقلا امأو 9

 نكي مل امل ففصولا كلذ نأ الا « يبن نوكيس برعلا نم الجر نأ ىلع تامتشا ةاروتلا نأ به

 ملسو هيلعهللا لص دم ةوبفب فارتعالا هب فارتعالا نم مزاي مل« نيقيلا دحىلا ليصفتلا ىف 8

 لاهتشا نم لصح امنإ هتوبنب معلا نآبانلق ل هجرت ان ءالاكقحلا رام عا كتاوكلاو

 ىلعةرجعملا ترهظو ةوبنلا ىعدا هنا : لوقن لب ءهب لوقنال نحو « هفصو ىلع ليجنالاو ةأروتلا

 ملعلا ناك مرج الف . نيقيلا ديفي ناهربلاو ناهرب اذهف ؛ اقداص يبث ناككاذك ناك نمط

 ءابآلا ةوبأو ءانب الا ةونبب للعلا نم رهظأو ىوقأ ٍلسو هيلع هللا ىلص دم ةوبذب

 ابلع سو هيلع هللا ىلص دمع ةوب ملعلا ناكهومتررق ىذلا هجولا اذه ىلعف (ثلاثلا لاؤسلا)

 . طلغلل لمتحمو نظ لب ًاينيقي املع سيل كلذف ىببا اذه نأب معلا امأ ؛ طاخلاابتسع ريغ ايناه

 ؟ نظلاب نيقيلا هبش ملف

 لب « ءانبأالا ةونبب ملعلا هبشي ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبذب ملعلا تآدارملا سلا

 هبتشيال ةفرعم هنبا صخش فرعي بالا نأ يكف « مهتاوذو ءانب الا نصاخشأب ملعلا هيبشت هب دارملا

 ؛ ىرظن كلذو ىرورض معلا اذه نال . هييشتلا ميقتسي اذه دنعو انبه اذكف « هريغب هدنع وه

 ةراعتسالا نسحو ةغلابملا ديفي ىرورضلاب ىرظنلا هيبشتو

 ؟ رركذاا ءانب الا صخ مل« عبارلا لاؤسلا)

 قصلأ مهم واقبو مزلأ ءابآلا ةبحصب مهو ؛ ربشأو فرعأ ووك لا نال اردت

 باتكلا لهأ ءابلع ىأ : ةلبقلا رمأ ىلا عجار (هنوفرعي) هلوق ىف ريمضلا « ىناثلا لوقلا)

 «عرخف وو



 نك 6 سوا محاس مضل يي حواس

 م 1 00 6 نوفرعي انك هنوفرعي باتكلا مآ يذلا

 هذ را هذ هرتال آَّ] - راو سا

 »١5« نونلعيال مثو قحلا نومتكل

 قحلا نومةكيل مهنم اقيرف ناو مهءانبأ نوفرعي اي هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا إل ىلاعت هلوق

 (نيرتمملا نم ننوكت الف كبر نم قحلا نوملعي مثو

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 ءانلعلاب صتخهنكل ظفللا بس< اماعناكن او (باتكلا مهانيتآنيذلا) هلوق «ىلو ألا ةلأسملا)

 اوملع نيذلا ميظعلا عمباو « ثان نبأ نوفرعإ اك هنوفرعي مهنأب مهفصو ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو . مهنم

 0 لا 5 ًاذحاو' نأ 'ىترت الأ ٠ ةداعلا. ىف :هناهتك ىلع قافتالا مهبلع لاحتسا ًائيش

 عمجا ىلع كلذ زوجي امنإ لب « نامتكلاو بذكلاب الإ دحأ هاقلي»ال نأ زحي مل عماجلا نع

 . ملعأ هللاو « ليلقلا

 : اهدحأ : اهوجو هيف اوركذ ؟ عجرب اذام ىلإ (هنوفرعي) هلوق ىف ريمضلا (ة يناثلا ةلأسملا)

 اك هريغ نيبو هنيب نوزيم « ةيلج ةفرعم هنوفرعي ىأ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ دئاع هنأ

 نب هللا دبع لأس هنأ هنع هللا ىضر رمع نع. مهريغ ءانبأو ممؤانبأ مهيلع هبتشتال « مهءانبأ نوفرعي

 تسل قال“: لاق ؟ منو : لاق . ىنباب ىته هن ملعأ انأ : لاقف « سو هيلع هللا لص هللا لوسر نع مالس

 قبسيل نإو راعضالا' زاجو , هسأر رمع لبقف . تناخ هندلاو لعلفىدلو امأو ىن هنأ دمحم ىف كشأ

 راعشاو ميخفت هيف رامضالا اذه لثمو « عماسلا لع سبتلي الو هيلع لدي مالكلا نآلل ؛ ركذ هل

 . ةلئسأ لوقلا اذه ىلعو . مالعإ ريغب مولعم هترمشل هنأ
 . ةلبقاا رمأ نم.هلبق أمب مالكلا اذهل قاعت ال هنأ (لوآلا لا سلا

 دوييلا عابتا نع ملسو هيلع هللا لص دم ةمأ رذح امل ةمدقتملا ةيآآلا ىف ىلاعت هنأ : باوجلا

 ربخأ (نيملاظلا نمل ًاذإ كنإ ملعلا نم كءاجام دعب نم. مث: ءاوهأ تعبتا نئلو) هلوقب ىراصنلاو

 لهأ ءاملع نأ نينمؤملا رشاعم.اي اوملعا : لاف ةيآلا هذه ىف: مالسلاو.ةالصلا هيلع هلاح نينمؤملا

 مهئانبأف نوكشر اال < هفنإو[شر ال « هتلقاو هت وعدو هقدصو هب ءاجامو ادم نوفرعي باتكلا

 (ليجنالاو ةاروتلا ىف مهدنع ابوتكم هنودحي) ىلاعت هلوق اهريظن ةيآلا هذه (ىناثلا لاوسلا)

 كلل اك ورا نأ ليحتل ندب: كاوقت انأ الإ (ادجأ هعسا:ىدني نم ىنأب لوسرب ًارشيمو) لاقو



 0 ةيالاا و تاعكلا اتيت !سكلا تفتأ نيلودأ لاحت هلوق

 (نيكرشملا نم ننوكت الو) هلوقو (هتلامر تغلب اف لعفت مل ناو كبر نم كيلا لزنأ ام غلب)

 ىبنلا نآل  هنع ىبنم اضيأ هزيغ نأو ؛ كلذ نع ىبنم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انركذ امب تبف

 مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا صاوخ نم ند ءاشاللا هذه نع

 هللا معن ناك نم لكذنأ : امذيعأ] :مارخت ويقال زوشتك ةييغ تود ىبلات هصخ ملف : لاشي نأ قب

 ةالتضلا هيلع كورلا :لع اع ا حبقأ هنم بنذلا رودص ناك« رثك أ هيلع

 بحل اديزم نأ : اههناث و . صيصختلاب لوا ناكف# مبقأ هنم فئانلا لوصحت ناكف. ىزثك أ مالسلاو

 مهحلصأو هدال وأ ربك ألعلبقأ اذإ مزاحلالجرلا 3 : اثلاثو ؛ رثنحتلا تنزع 1 نضتصحللا نعت

 هوراتخا نإ لعفلا كلذرظعىلع كلذب اهتم وكي هناف ؛ هدالوأ ةعامج ةرضحن سأ نع هرجزف

 ًاددكو توأريغلل اهينتةجرد رظعأ وه نم ىلا مهيمنو ممرمأ اوهجوي نأ سانلا ةداعفو . هوبكتراو

 ةيآلا هذه لاثمأ ىف ةررقه ةدعاق هذبف

 6 مءاوهأ عبت ١: هنأ هنم دارملا سيل (مهءاوهأ تعبتا نئلو) هلوق نأ «ىناثلا لوقا)

 لوقلا ىف ةنشاخلا كرت لثم ؛ مهءاوهأ عبتي رومألا ضعبفف ناك م السلاو ةالصاا هيلع هلعلف رومألا

 ردقلا "كلذ نع لاعن هللا هاف مهتلاّتسا ق مالسلاو ةالصلا هيلعهنم 57 مالكلا ىف ةظلغلاو

 (اليلق ًاثيش مهملا نكرت تدك دقل كانتبث نأ الولو) لاقا» ىلع ةيلكلاب مهنم هسبآو ًاضيأ

 اك اذهو « هريغ هنم دارملا نأ الإ لوسرلا عم ناكناو باطخلا رهاظ نأ «ثلاثلا لوقلا)

 كتنقاعل لعفلا اذه لثمىرخأ ةرمز تلعف اول :سل لوقتف ؛كديع ىلا مدنع ءابمأ ًانامنإ تيتاع اذإ كنأ

 ةمالا نم دحأ مهتعباتمو مهتطلاخم ىلا ليمي النأ هنم ضرغلا ناكف ؛ ًاديدش اباقع هيلع

 : ناتل اسم هيف ( للعلا نم كءاجام دعب نمل ىلاعت هلوق امأ

 تايآلاو لئالدلا دارملا لب . هءاج ٍلعلا سفن نأ كلذب دري مل ىلاعتهنأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 ملعاو « رثؤملا ىلعرث الا مسا قالطإ با: نم كلذ نوكيف « لع قرط نم كلذ نال ؛ تازجعملاو
 تاوككل تل اوتار مظعىلاعت وهناحبس هن اكق ميظعتلاو ةغلاملا وه ةراعتسالا نم ضرغلا نأ

 ةبترهو افرش تاقواخا ظعأ ملعلا نأ ىلع كيني كلذو ٠ ملعلا مساب اهامس نأ

 نال مهريغ ىلع ههجوت نم دشأ ءاملعلا ىلع ديعولا هجوت نأ ىلع ةيآلا تلد 4ةيناثلا ةلأسملا))
 كلذ ىلع لدي (ملعلا نم كءاج ام دعب نم) هلوق

 ىف موقلا ةلزنم تنكل كلذ تلعف ول كنا دارملاف (نيملاظلا نمل ًاذإ كنإ)) ىلاعت هلوق امأ

 : معأ هللاو رجزلاو ديدبتلا هنم ضرغلاو « مبسفنأل مهماظو مرفك



 ةيآلا «باتكلا اوتوأ نذلا 57 لاول ىلاعت هلوق ا

 لابقةسالا ىلعو لاحلا ىلعهلمح نكمي اذه : لاغقلا لاق ( ضعب ةلبق عباتب مهضعب امو إل هلوق امأ امأ

 اهعابتاب هؤاضرإ نكمي ىتح ةد>او ةلبق ىلع نيعمتجم اوسيل مهنأ : لوألا : هوجو نفث لاحلا لع امأ

 كرت ىلإ كن وعد, فيكمض « ةلبقلا ىف نونيايتم كبيذكت ىلع مهةافت هنأ عم ىراصنلاو دوملا نأ : ىناثلا

 لهأ ةفلاخم زوحبال هنإ : مطوقل لاطبإ اذه نأ : ثلاثلا . نوفلتخم مهني اهف مهنأ عم كتلبق

 نكد |2026 نإ راج .؛ ةحلصلا) افاتلق كاتم طرأ ناج :اذإ: هناأل ,ء”باتكلا

 عباتب مهضعب امو) هلوق نأ وهو . لاكشإ هيفف لابقتسالا ىلع ةيآلا لمح امأو , ثلاث ىف

 :« فاخلا ىلإ ىضفيف عقو دق كلذ نكل رخآلا ةلبق عبتا دق مهنم دحأ نوكي نأ ىنني (ضعب ةلبق

 ادحأنأ اندنع تبثي لف نامزلا كلذ ىف اوناكن يذلا مهئادلع ىلع باتبكلا لهأ انامح نا انأ هباوجو
 صيصختلا هلخد ماع هنأ انلق :لكلا ىلع هانلم ناو ؛ مزال ريغ فاخلاف . رخآلا ةلبق عبتي مهنم

 : نراتلئسم هيفف ( مهءاوهأ تعبتا نئلو إل هلوق اهو

 فورم دودمملا ءاوهلاو « عبطاا هيلإ ليمي ام وه روصقملا ىومملا (ىلوألا ةلأسملا)
 : مهضعب لاقو . لوسرلا : مهضعب لاق « باطخلا اذهب بطاخلا ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 زوحجيالف كلذ لعفي ال لوسرلا نأ فرع ىلاعت هنآل  هريغ لب : نورخآ لاقو . هريغو لوسرلا

 ءاجلالاو ءحبقل لوسرلا نم عقو ول ام لكن أل أطخ ثلاثلا لولا اذهو ؛ باطخلا اذهب هصخب نأ

 هنأ : اهدحأ : هوجو هيلع لديو : هلعفي ال هنأ هنم مواعملا ناكن أو ؛ هنع ىهند وهف . عفترم هنع

 بارا نأ لح و هلعف هنأ لع ام ناكل ءهنع هاهنيال نأ بجو هلعفي ال هنأ هللا ٍلع ام لكن اكول

 ااا 11 )1 فاق الاب هنا زو ىش نك ايهتمالرو ثنا ار وهام ىناا نيوكي الذأ ئنضتقي كلذو:ءدب

 زارتحالا كلذ ناك املف : هنع سو هيلع هللا ىلص ىنلا زرتحا نإ لاو نينا هد الاول

 نارا ا ب لا كافل نا ]كلت ليج فنيكف .. ريدحتلا ئبنلا .كلذب اطورشم

 . ديك أتلا هنم ضرغلا نوكيف ٠ لقعلا ف كلذ حبق دك أتي نأ ديعولاو ىهللا نم ضرغلا نوكي

 ٠ لوقعلا ىف اهررق ام دعب ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا عاونأ ىلع هيبنتلا ىلاعت هللا نم نسح املو

 ق>-ىملاعت هلوق : ابعبارو . انههض رغلا اذه لثم ىف دعب ا اقتلاع قعلا دك ايما نرقلاو

 ىف مهتمصع نع ربخأ ىلاعت هنأ عم (منرج هيزجن كلذف هنود نم هلإ ىنإ مهنم لقي نمو ) ةكئالملا

 نل) ملسو هيلع هللا لص دمح قح ىف لاقو (نورمؤيام نولعفيو مهقوف نم مهر 0

 لاقو ء لإ لاهاامو كراقأ ام. مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع اوعمجأ دقو (كلمع نطبحيل.تكرشأ

 لاقو (نونهديف نهدتول اودو) ىلاعت لاقو (نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الوب.هللآ قثا ى جدلا ام اي 2



 ١ ةيآلا «باتكلا !وتوأ نيذلا.تيتأ نّنل و» ىلاعت ةلوق

 مهلك باتكلا لهأب ديرأ نا : ىضاقلا لاق . نمؤي ال مهنم ادحأ نأ دارملا لب : هريغو مضألا

 مهئاملع ىف ناك ناف انرظن  ءاملعلا هب ديرأ ناو « نسحلا ليوأت نم دب الف « ماوعلاو مهنم ءاملعلا

 حص «نمآ دق نم مهف نكي مل ناو « ليوأتلا كلذ اضيأ بجو ؛ نمآ دق نم ةيآلا هذه نيبظاخملا

 نيب قرف ال ذإ رهاظلاب قيلأ كلذ نآل . مهنم دحاو لكىلإ قنلا عوجر ىف هرهاظ ىلع هؤارجا

 : . كتلبق مهنم دحأ عبت ام : هلوق نيبو (كتلبق اوعبت ام) هلوق

 : ليقف . فالخ هيف ءاملعلاو «ول» باوحي بيجأو «ول» ىنعمب «نأل» م« ةسداسلا ةلأسملاإل

 نئلوا) ىلاعت كلوق هريظن هلاَوج:ببجلأو , رخقلا ناكم امبنم دخلا و لك لمحت ابنا اكلاامبلا

 ىلع(ةبوثمل) لاق مث (اوقتاو اونمآ مهنأ ولو) لاقو «ول» باوج ىلع (اولظل) لاق مث (ًاحير انلسرأ

 : هءوبيسلاقو ؛ شفخالا لاوق اذه .'لقتتسلل« نآلؤو قحاتنلل عولو لضأ نأ ك اذ و غلو: نوجا

 ىنعم_ ىلع ماللا ةلالدل لخادتلا اذه باوجلا ىف قملأ امنإو ءابعضوم لع امهنم ةدحاو زك نأ

 مسقلا باوجك باوجلا ءاخ ؛ مسقلا

 نم اولدبأف ؛ ةيآلا ىف ديدشتلا اولقثتساف «ةيأ» ابلصأ ةلعف اهنزو «ةيآلاد 4( ةعباسلا ةل أملا)

 موقلا جرخو . هصخش :لجرلا ةنآو ةمالعلاو ةجحلا «ةيآلا»و : اهلبقام حاتفنال ًافلأ ىلوألا ءايلا

 ةمالع اهنآل : ليقو . فورح ةعامج اهمال كلذب نآرقلا ةبآ : تيمسو . مهتعامج : مهنيا

 نم الإ تسيل امنأو : نيقواخلا نع ابعأطةنا ىلع ةلاد امال : ليقو . اهدعب ىذلا مالكلا عاطقتال

 ىلاعت هللا مالك

 ٍلسو هيلع هللا ىلك هللا لوسرلاولاق نارين ىراصنو ةني.املا دوي نأ ىور (ةنماثلا ةلأسملا)

 ىف كلزنام هيآلا هذه نأ ٍبرقالاو ؛ةيآلاهذه لاغت هتلا لونأف :"كالق ءايناإلا أ مك ةلاب ان

 ةلبقلا ليوحت ماكحأ ةيقب نم ىه لب ؛ ةأدتبم ةعقاو

 نايبو ؛ خسنلا زيوجتل عفد هنأ : لوأالا . لاوقأ هيف« مهتابق عبا تب تنأ امو ىلاعت هلوق امأ

 انتليقؤعتيث ول: اولاق مناف باتتكسلا لهأ عاطأال 3 : قاتلاو هع ضر الطلق أنا

 ىنعيقلباقملا : قلاثلا..مجتلبق ىلإ هع وجرى ا ىطمظو ههه ىلا اعاد نوت نأ اتالم

 عايتاب مهحالصتسا كيلع بحب ال هنأ دارأ : عبارلا « كققح كراتب تنأ امو مهلطاب ىراتب مث ام

 ىراصنلاو دوهلا نم باتذللا ل 6 عيمج هلق عبات 0 000 هل ةيصعم كلذ 0 مهاب

 كتلق ءزلاف.( ىزشملا! ىزاضنلاو تلا كيش ل . ىراصنلاة.هل ةفااخم دوهلا ةلبق نآل

 مهاوقأ عدو



 ةيآلا,.«باتكلا اوتوأ نيذلا تيتأ نلو» ىلاعتهلوق 0

 نورصم مهنأب مهمعربخأ ىلاعت هللا نأ : ملاثو . ةطسوتملا ةيآلا هذه اذكف ًاصاخ اهدعب امو اهلبق

 لك الذلا نه ءى* بمد بهذملا كلذ نع نوءجر.ال مهنأو ؛ مهلطاب ىلع ناورمتسمو )2 موق ىلع

 موهعلا ىلع هانلمح ول انأ : اهعيارو . ريحتملا دناعملا نأشثال . جوجللا دناعملا نأش اذهو . تابالاو

 . هتلبق عبتو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب نمآ باتكلا لهأ نم اريثك نآل ابذك ةبآلا تراصل

 هلوق ايلا هيلع اوجتحاو. ىراصنااو م ند تاكا لهأ 6 5 دأ 0 لإ: : 0 لاقو

 ةممشابحاص نأ ىلوآلا ةجحلا نع اوباجأ مث « لكاالوانتيف 7 56 2011 ادلا)

 لالدتسالاو رظنلا' مات ىنأ ول مناف .لالدت 3 رظنلا مهتأ٠ هنآآل . ةقيقحلا ىف ىوه بحاص

 رم . ولا درج مانا رظنلا كلر هنأ انيلع هنلإ لصي مل ثيخ : قحأ ىلإ 0

 اوباجأو « مهلكةيناثلا ةبآلا ىفو . مهضعب ىلوآلا ةيآلا ىف داري نأ عنتمي سيل هناي ناك هللا نع

 كئاوأ عابت | ىلعنب رصم اوناك ماوعااو 6 تاربشاا ىلع نب رحم أوناك اكل الفلا أ ةثلاثاا ةحملا ع

 مهتيلكب مهنأ منع ربخأ ىلاعت هنأب ةعبارلا ةجا!نع اوباجأو : لكلا ىف الداح رارمدالا ناكءاملعلا

 نمي ال مهنم ادحأ نا : اناوقل رياغم . نونمؤي ال دوما لك: انلوقو «نونمؤي ال

 « مهضعبل فطل رودقلا ف نوكي ال نأ زاوج ىلع ةيآلا هذهب ىعكلا جتحا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ةكلاوتمإو اوثاكل هب مهاتأول أم تايآلا ةلج 2 ناكل 2ع فنطأ ءال وذ رودقملا ف ىللدح ول امل : لاق

 عطقلا هجو ىلع ريخلا اذه حصإ "لك

 سيل هنواعفي امو هدابع ىف ىلاعت هللا ٍلع نأ ىلع ةيآلا هذهب لسد وبأ جتحا «ةثلاثلا ةلأساا)
 ىذلا 0 اك ساو« هن اير ىذلا ريلا اولعفي نال نوءمظت سد مر برب اف ع 10 هج

 ال مهنأ منع ريخأ كا 1 وهو 0 قاطي 0 فراكستب لوقلا ىلع هب انذاك أ جتحاو 1 أومن

 2 لاع وهو . الهج هبلعو 5 5 افداضا هلئأ 5 باالقتا مزل هتايف ارك ا 60 هتلق نكوعش

 هيف لوقلا مامتو .لاحلاب اورهأ دقف ؛ هب اورمأ دقو « الاع كلذ ناكف ؛ لا لاخلا مزلتسمو

 (نونمؤي ال مرذنت مل مأ ممترذنأأ معلا نك نيذلا“ ن ١١ ىلاعت هلووذ ف 0

 ؛ناهربلا ببسب مهليطابأ نع نوءجري ال مهنأب مهيلع ىلاعت هللا كح امنإ (ةعبارلا ةل أملا)
 ةرباكملا ض< وهلب 0 دارباب اهايزب ةمش 2 نيدلا اذه لوق 5 مه,ضارعأ نال كلذأو

 لئالدلا دارباب لوزب ال كلذو . دس+لاو دانعلاو

 . مهعيمج دار 0 1 لاق (كتلبق اوعبتام) هلوق ىف اوفلت+ا (ةسماخلا ةلأسملا)

 لاقو (ىدحلا ىلع مب اش ولو) هلوق وحن ىلع . كتلبق عابتا ىلع نوعمتجي ال : لاق ا



 1١ ةبآلا «ياتكللا 11 نيذلا م نالو» ىلاعت هلوق

 عبآتب نأ امَوَكَتبِق اوعبت ام ةيآ لكي باتكلا اونو نذل تأ نك
 ** دهب

 كجم دب 0 000 4 أنتو ضب 1 ة عيا 0 0 مهل

  5 0 6يمال »)١56«

 ص ه- ا بس

 امح- ليو>تلا اذه ناكف قح وهف 4 ىتأام لكنأ ةلاعال اوملع دقف هتوبن م ىتمو

 ا هيفف «نولمعت امع لفاغب هللا اموإل هد

 ؛ نيبلسالل ثاطخلا ىلع ءاتل اب (نولمعت) ىئاسكلاو ةزمح و رماع نبأ أرق 01

 مداهتجاو دج لعىفخال ىأ ةراشبو مدعو وهفنيسلسمللاباطخ هانلعج ناانإ( ةثلاثلا 52

 الفاغ هللا نبسحت الو) ىلاعت هلوقك مهلاهلجعي مل نإو مهتازاجمو مهتًافاكم نعلفاغب سيل هنأ اضيأ

 امومهتا ,ةعباتب تنأ ادو كتلبق اوعبتام ةيآ لكب باتكلا اوتوأ نيذلا تيتأ نلو إل ىلاعت هلوق

 ( نيماظلا ن زل اذ] كلن معلا نم رم كدا امك نم مءاوهأ تعبت أ نالو ضعب 0 موضع

 2 ق> ل || هذه تأذن ودلع كلا هكلا« ات اوأ نذل نأ ياللا يالا فاو اهل لاعت هنأ معا

 لك ةيآلا ىفو «ة ناجل ىللعرأ رارهم قدا فاو عال ممهص نأ كاذ كعل ند

 ادا مصألا ناك كاكللا اونو :.ذلا 60 نسل هلوقىف اوفلتخا (ىلو ألا ةلأسملا)

 هنأ 0 0 | ل نذلا نإو) هلوقب ةمدقتملا ةنآلا ْق منع ىل ىلاعت هللا ربخأ نيذلا ممواملع

 نوعش مهنا مهفصوف ( مث لك تعين ند "او) هلوق : 5 : هوجو: هيلع ء جتحاو (ممر نم قل

 عبتمهنأ هنظىف نوكي لب ؛ سفنلا ىوه ل ًاعبتم نوكيال هناف قح هنأ لطابلا ىف دقتعا نمو « ىوهلا

 الفاف عداث و كاؤولا نارك مهف ١ مهتلسل انيك م6 5 ولقب نوءملعي نيذلا اماذ ىدهلل

 صتخم وه لب مهماوع ل لوانتيال(قحلاهنأ نويلعيل باتكلااوتوأ نيذلانإو)هلوق وهو ةيآلا هذه

 ءابلعلاب ,صقخم (  (مهءانبأ كوفرعي ا" هنوفرعي بأ نكشلا ماني نذلا) هلوةوهو اهدعب امو «ءاملعلاب

 امناكلذإ و ؛"ناتكعلا: ىلع رك هيظعلا عملا نآل نامتكلا عنتما لكلا ىف ًاماع ناك ولذا اضي



 ةيآلا «ءامسلا ف كلهجوأ بلقت ىر دق» ىلاعت هلوق ١

 نزأ هياعف . ةالصلا ىف وهو هدابتجا ريغت مث ةهج ىلإ هجوت اذإ (ةرشع ةيناثلا ةلأسلا)
 مث « ارب قدص نميف كإذكف « قباسلا لطبيال داهتجالا ضراع نآل ىبيو لوحتي و فرحني
 ح ّى ةيآلا هذه نم ةطبتسملا لئاسملاب قلعتٍام اذهف 1 هفالخ هريخأف علا هيلا هسفت رغأ ا

 ملعأ هللاو لابقتسالا

 ناتلئسم هيف (هرطش مكهوجو اولوف متلك ايحوإل ىلاعت هلوق

 لوف) ىلاعت هلوق نأ : امهدحأ :نيهجو نم هنايبو « راركتب سيل اذه (ىلو ألا ةلأسملا 0

 منك امْيحو) هلوقو « ةمآلا عمال مالسلا هيلع لوسرلا عم باطخ (مارملا دجسملا رطش كهجو

 دقو « ةصاخ ةنيدملاب مثومهتبطاىلوآألاب دارملا نأ : اههيناثو :لكلاعمباطخ(هرطش كهوجو اولوف

 هللا نيبف ء ةصاخ ةنيدملا لهأل ةلبق ةلبقلا هذه نأ نظي نأ هيلع راصتخالا عقو ول زئاجلا نه ناك

 ةلبقلا هذه وحن اولبقتسي نأ بحب ضرألا عاقب نم اولصح اهنيأ مهنأ ىلاعت

 «متتكد عضوتو منك 0 9 ىنعي( هرطش مكهوجواولوف منك امّيحو)هلوق«ةيناثلاةلأسملا)

 باوج ءافلاو . اونوكت اّثيح : ليق هناك ط رشلاب مزج بارعالا نم

 ( نولمعتامعلفاغب هللا امو مهبرنمقحلاهنأ نوءلعياباتكلااوت وأ نيذلا نإو ) ىلاعتهلوق امأ

 نال ال

 وه باتكلاو «ةصاخ دوهلا (باتكللا اوتوأ نيذلا نإو) هلوقب دارملا (ىلوألا ةلأسملا)

 ظفللا مومعلحيحصلاوهو ؛ ىراصنلا ءاسلعو دوهلارابحأ دارها لب : ليقو . ىدسلا نع ؛ ةاروتلا

 زوجبال ريثكلا نآلل ءاليلق اددع اونوكي نأ دب الو « ليجنالاو ةاروتلا وه مدقتملا باتكلاو

 نامتكلا ىلع وطاوتلا مهماع

 لوسرلاركذ مدقت دقو « قباس روكذم ىلإ عجار (قحلا هنأ) هلوقف ريمضلا (ةيناثلا ةلأسملا ١

 «قح هتوبنو هعرش عم لوسرلا نأ نؤالعي موقلا نأ هااركا اوك نأ افك ةللعلا'كذ مدقت يك

 مهنأو 04 ةليقلاب صاخلا فيلكتلا اذه للا 0 نأ لمتحو » اهريغو ةليعلا مآ ىلع كاإذ لمةشف

 نود كلذ ةئآلاب دوصقملا ذإ « مالكلاب قيلأ هنأل برقأ ريخاآلا لامتحالا اذهو « قملا هنأ نوملعي

 ءابلع نم اموق نأ : اهدحأ : اهوجو هيف اوركذو ؟ كلذ اوفرع فيك مهنأ ىف اوفلتخا مث : هريغ

 : اهيناثو :نيتلبقلا كإ لصي هنأو «ةلبقلا ربو لوسرلا ربخ مهئايبنأ بتك ىف اوفرع اوناكدوبلا

 امهيلع ليعامسإ و مها ربالةلبق ىلاعت هللا هلعج ىذلا قتعلا تيبلا ىه ةبعكحلانأ نودلعي اوناك مهنأ

 , تازجعملا نم هيلع ربظ امل سو هيلع هللا لص دمع ةوبن نوبلعإ اوناك مهنأ : اهثلاثو . مالسلا



 ١1 ةيآلا «ءامسلاىف كهجو باقت ىرن دق» ىلاعت هلوق

 نع ليو و للان ةايعلا وسم دينا ارب ةنكللا نال راجتالا كللخ ىابقت كرنب ماسجاللا كلت اهنإ

 اذإ"تزرغلبا ون قرثسلبا لهأ نافنأو ةيلاخلأ ةصترتلا ؟:تيقياو يعجل اوتو از كالت يادوب

 كلذوهةلبقلا: لاقي نأ الا قبب ملف« ةلبقلل نيابقتسم اوناكو « مهتالص تح بناجلا كلذ ىلإ اوهجوت

 قباطم اضيأ وهف « هانركذىذلا للقعلا ليلدلاب تيثاكىنعملاادهو.ماسجالا كلت هيف لص> ىنلاءالخلا

 دجسملا ةهجو رادقملاو ناطيحلاو فقسلا ند بكرملا ءانبلا كلذل مسا مارحلا دجسملا نآل ةيآلا

 دجسملا ةبج ىلإ هجوتلاب ىلاعت هللا رمأ اذاف « ماسجالا كلت اهف تلصح ىتلا زايحالا وه مارحلا

 ول : انباحصأ لاق : لوقنف اذه تبث اذإ : ءاضفلاو ءالخلا نم ردقلا كلذ وه ةلبقلا تناك« مارحلا

 رك ذو. ةلبقلل البقتسمدعيال هنال هتالص حصتال امتصرع ىف فقاولاف : هللاب ذايعلاو ةبعكلا تمدهنا

 كلذ ىهتلبقلا نأ انيبام هيلع لدلاو ىدنع رايتخالاو « ةفينح ىبأ لوق وهو . حصي هنأ حرس نبا

 اليقتسم نوكف ,مالخلا كلذءازجأا عقم مول شتم ةحرعلا نافعا ىلا ذلك نق ل دنا

 هتلابق ف نوكي نأر يغ نم ةبعكلا حطس ىلع فقاولا ًاضيأ اولاقو . هتالص حصن نأ بجوف ؛ ةلبقلل

 الخل كلا ذإ فتم ول يقع كالا نحب جرس نبا لوق ىلع الإ هنالص حصتال رادج

 هتالص حصت نأ بجوف ةلبقلا وه ىذلا ءاضفلاو

 ىلإ ليبسال هنأ لقعلاب تيثو ؛لابقتسالا بوجو ىلع ةيآلا تلد امل (ةعساتلا ةلأسملا))

 مزل «بجاو وهف هب الإ بجاولا متيالام نأ لقعلاب تيثو  داهتجالاب الإ تابجلا ىلإ لابقتسالا
 ىلع "ةلاد ةيكلا كتناكف :نظلا ماع انف نركي نأر تنال كايتجالا و : املا ف0 عطقلا

 هنعهللا ىضر ىعفاشلا لدتسا دقو « ةلمجلا ىف عقاو نظلاب فيلكتلا نأ اذب- تبثف.. نظلاب فيلكتلا

 ليبسال كلذو « سايقلاب سايقلل تابثإ هنأل فيعض وهو . عرشلا ىف ةجح سايقلا نأ ىلع كلذب

 ملعأ هللاو هيلإ
 لابقتسالابوجو ىلع تلد ةيآلا نالةلبقلا لابقتسا ةينبحيال هنأ رهاظلا (ةرشاعلا ةلأسملا)

 ةروعلا رثن.ىف م١١ ىوخأ ,ةين هيلع بجبال نأ بجوف« هيلع ةيآلا تذاع تا ىلا

 بوثلاو ناكملا ةرابطو

 قحليو « ةفياسملا لاح ىف ايرذعلا مايق دنع طقاس ةلبقلا لابقتسا 6 ةريثع ةيداحلا ةلأسملا))

 تيسي'ةلبقلا يف أطخلا دتعوأ ,”لئاصلا لخلا ىوأ ؛ عبسلا نمنوأ «ودعلا نم ٍسفنلا: لع. ف وهلا هب

 ىدأ اذإ نظااو لعاا ليصحت نع زجاعلا نأ ىضتقي اذهو « لفاونلا ءادأ ىف وأ , رسايتلاو نمايتلا

 ًأطتللا نعت هل ناب اذإ دتحلا اذكى ءاءاضقلا هنم طقسا نأ الملا

 «:؛_  رخف - »)1١6



 ةباآلا «ءامسلا ىف كبجو باقت ىرن دق» ىلاعت هلوق 102

 ةالصلا هيلع هنأ  رمع نبا نع عفان نعكلام نع ًاضيأ هنع هللاىضر ىعفاشلاهاورو ؛ نيحيحصاا ىف

 هيف تكمودهيلع اهقلغأف ؛ لالب و . ةحلط ىبأ نب ناهثعو ؛ ديز نب ةماسأو وه ةبعكلا لخد مالسلاو

 : لاقف ؟ سو هيلع هللا لص هللا لوسر عنص اذام : جرخ نيح الالب تااسف : رمع نب هللا دبع لاق

 للا ركز تل .فيبلا ناكاو" هءازاو ةدلعأ ةثاللث و: هني نع قادوتعاقا ءامزاسيأ نع ادؤمع لعج

 الضام ةنتعأ

 نآرقلارهاظض راعي الدحاولاربخنأ :اهدحأ:هوجو نمفيعض ربخلا اذه لالدتسالانأ ملعاو

 ,ربخلا اذه فلاخ اكلام نأ : اهثلاثو : زئاج كلام دنع كلذو«ةلفان تناكةالصلا كلت لعل :اهناثو

 ربخ ىلإ ةبسذلاب ةيحوجرم عون ديفت |منأ الا ربخلا ىف نعطلا بجوتال تناكذناو ىوارلا ةفلاخمو
 نيحيحصاا ىفادروأ نيخيشلا نأ : اهعبارو « نآر قلا ىلإ ةبسنلاب فيكف : نعطلا اذه نع لح دحاو

 ىف اعد تيبلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لخد امل : لاق سابع نبا تعم : ءاطع نع جيرج نبا نع

 «ةلبقلا هذه»لاقو « ةبعكلا لبق ىف نيتعكر عكر جرخ اسلف ؛ هنم جرخىت>لصي ملو ءابلك هيحاون

 هللا ىلك هلوق : ىناثااو . ناضراعتي تابثالاو ىنلا نأ : لوألا : نيهجو نم لصاح ضراعتلاو

 تيبلا لخاد ةالصلا زوج نمو عضوملا كلذ هجوت نم دبال هنأ ىلع لدي «ةلبقاا هذه » سو هيلع

 . هرابدتسا زوجلب ؛ عضوملا كلذ لابقتسا هيلع بجويال

 ةعيضي ناوكي نأ ام (متنك امثيحو) هلوق : لوقت نأ هللا همحر كلام لالدتسا نع باوجلاو

 نم م أ ىلاعت هناكف « تيبلا ىف نوكي ىذلا ناسنالا لوانت دّقفمومعةغيص ناكناف ؛ نوكي الوأ مومع

 نكت مل مومع ةغيص نكي مل ناو ؛ةدهعلا للا : هيلا هجوتي نأ تيبلا ىف ناك

 ةلأسملا ىف دمتعملا مث , تايئالاب الو ىننلاب ال اهمكح ىلع لدت الف« ةتبلا ةلأسملا هذهل ةلوانتم ةيآللا

 1 د ضي[ هاو نأ هنكمي امنإ لب :تيبلالكىلإ هجوتي نأ هنكم الدحاولا ناسنالا نأ

 انااا يأ انعبا 01 نا نا تبلل اجا ع رتل هوت كيلا قائلا و6 تدبلا

 ةديقلا ع جر

 :ناطيحلاو , فقسلا ىه «ةصوصخم ماسجأ نع ةرابع ةبعكلا نأ ملعا «ةنماثلا ةلأسلا)

 00 نوكت نأ امإ ةلبقلاف  ةصوصخم زايحأىف ةلصاح ماسجأ“ الا كلت نأ كش الو ؛ءانبلاو

 زئاجال زايحاللا كلت ىف ابلوصح طرشب ماسجأالا كلت وأ ؛ طقف ماسجأللا كلت وأ ؛ طقف

 0 نم اهئانب ىف امو ةبعكلا بارت لقن ول هنأ ىلع انعمجأ انأل طقف ماسجألا كلت اهنا لاقي

 : لاقي نآزئاج الو ؛ كلذ رحب مل ةالصلا ىف دحأ هيلا هجوتو ءانب هب ىبو رخآ عضوم ىلإ بشخلاو



 نس #١

 .ةيآلا « 5 اف كمبو بلع ءاقتا ى :ر
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 لاقي 0 اما: هكر عب ل ل
 أنبهف ٠ طورتملا+ فنيلكتلا ةطوقتم يجاوب طررقلاق مخ «لابظقتلالابأاط رشم ةالتفلا+ي 3

 وهو. اذه نم لقأ رذعب فاكملا نع طقس دق لابقتسالا طرش : لاقي وأ ؛ةالصلا هيلع بجتال

 هنع طقسيو ٠ ءاش ةهج ىأ ىلإ ةالصلاب ىنأي نأ هيلع بجيف : ًاضيأ انهه طقسيف ةقباسملا لاح ٠
 ؛نيقيب ةدهعلا نع جرخيل تاهجلا عيمج ىلإ ةالصلا كلتب ىنأي هنا :لاقي وأ .لابقتسالا طرش '
 ىفب انيأر ان الف ًاضيأو , عامجالاب لطاب كلذف هنع ةالصلا طوقس امأ .ةنكمللا:هوتعولا ةنن

 باحيإ اأو. . ةلانلا ىفو ةفياسملا لاح ىف اك: لابقتسالا نودب تححص ةالصلا نأ ةللا ىف عرشلا ٠

 لئاقلو ٠ ةدحاوةالص هبلعبجاولا نأ ىلع ةلالدلا مايقل لطاب ًاضيأ رهف تابجلا عيمج ىلإ ةالصلا
 ءاضق هيلع بحي هناف اهنيع ىردي الو.ةليلو موي تاولص نمةالص ىسن نم.نأ سيلأ :لوقي نأ

 اولاق ؟ كلذك انبه رمآلا نوكي نأ زوحيال ملف : نيقبلاب ةدهعلا نع جرخيل اهرسأب تاولصلا كلت
 تابجلا عيمج ىف رييختلا وهو ثلاثلا نيعت ناهسقلا لطب املو

 ؛ تابجلا رئانس نم ةلبق نوكت نأب ىلوأ ةهجلا هذه نأ ىلإ هبلق لام اذإ هنأ (ىنأثلا ثحبلا إل

 باقلا ليموي ىهشنلا درجمب كلذ لصحي لب : لالدتسا ىلع ًايابم جيجرتلا كلذ نوكي نأ ريغ نم
 كلذ نوكي نأ ىلو آلا ؟ ال مأ: هيلع لوعي نأب تفلكم فاكملا لهو : ًاداهتجا اذه دعي لبف. هيلإ

 بجو تدسلا امل جيجرتلا هوجو رثاس نالإو.«هللا رونب رظني نمؤملا» مالسلا هيلع هلوقل ًاربتعم
 ردقلا اذه. .اهننكاالا

 ةفيظو. ىدأ هنال . ءاضقلا بحال نأ ىضتقيب رهاظلاف ةالصلا هذه ىدأ اذإ (ثلاثلا ثجبلاا])

 هلأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوقارهاظو : ةداعالا هبط بتال نأ بجوف.. نما تمم قو.تقاولا

 هؤطخ وأ هباوص ناب ءاوس ةداءالا بحت

 بناج ىأ ىلإهجوتيو : لهاا لهأ ةماعدنع ةبعكللا فوج ىف ةالصلا زوحت ( ةعباسلا ةلأسملا)

 ًامجوتم نوكيالةيعكلا لخئاد ناكن م نال ةبوتتكملا ةبعكنلا ىف لصي نأ هركب : كلام لاقو «.ءامش

 بتراكاذإو « !مارجأ ضعب نعأ ريدتسمو ؛ ا(مارج أ ضعب ىلإ ًابجوت» نوكك لب ةبعكلا لك ىلإ

 تيبلالابقتساب رمأىلاعت هللا نال ؛ هتالصحصتال نأ بجوف« ةبعكلا لكل البقتسم نكي ل كاذك
 ناخيشلا هجرخأ ام روبمجا ةجح ؛ بجاو.ريغ اهف ةلبقلا لابفتسا' نال : ةرئاخ ةلفانلا امأو.: لاق
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 رئاوتاكاجأ : كوالا :هوجو نمدالبا
 يبست يس يي
 ام دعا ار .اوسدد قاد . انه اذكف
 دول 00 يا - نياجلا ىف لاقي نأ نكي ام اذبف ءدب اوضر امل

 . ةبجلا ذه ةلبقلا وك نع لدع هربخأ اذإ اه لثم .ريخلا لوق ىلا عوجرلا «ىناثلا قيرطلا)
 . ىف ةربغ الف ١ لخلاو مالمالا : نيطرش نم دبال هنأ ىلع اوقغتاو . كانه دلبقلا نأ نظ ديخب اذهف
 كح . غولبلا : اهوأ : 28 طنارش ىف اوفادخاو .امبلج الو نردجناو رفأكلا لوقب بالا اذه
 _ :لبخ هلأ ىفادلا نع آضيأ ديز ربأ ىكحو . ىبصلا لوق لبقي ال هنأ ىفادلا نع ًآصن ىرضبخلا
  مهقاوسلا» اهثلاثو : لبخب : ليقو . ةداهشلاك « ال. قسافلا رمخ لبقي ال : اولاق . ةلادملا : اهناثو
 ديفلا ريشي مل نم مهنحو ءاضيأ ةياورلا ىف ددملا اوريدعا نيذلا امس ال : ةدامشلا ىف اك هربدعا نم

 هلوفب ذخالا ناك. ىرقأ الظ ديغب هلوغب ذخالان اك نم لك نأ: اهرأنماكح أ ءانظفام لع عرفت و

 داهتجالابناظلا ديلقت ىلع مجار نقيتملادبلف# نأ هلاثم . فمضأ ًاظدبفي نملوقب ذخالا لع امدقم
 دآهتجالا نأ لع اذإ هنأ : امناثو . ارج ملهو . هريغ دلق نم دبلقت نم ىلوأ ناظلا دهنجنا ديلقتو
 دياقت وأ ٠ ءاضق ةالصلا ريصت ىتح داهتجالا ليصحت هل ىلو الاف ؛ تقولا .اضغا دعب الإ مي ال
 لوغىلإ خوجرلاهظ ةلبقلا لئالد فردي ال نم نأ : اهلاثو . درت هيف «.ادأ 5 ىف" ىتح ريغلا

 . بج لب ةالصلا نيح ريخلا

 ليصفتلا لع هبلا هجونلا هل زاج ؛ بوصنم ابار مالسالا راد ىف دهاش نا (كلاثلاقيرطلا ١
 نوبلسلا هيف رغ قيرطقوأ ؛سانلا رورمميف لقي يرط ىف ةبرصتمتلبفلا ىأراذإ اهأ  مدهت ىذلا
 « نوكرشا ا وأ نوبلسملا هان يردي الو ةرق ىف ابارغ ىأر وأ اهصن نم ىردب الو نوكرشملاو

 ءاالبقلا لئالد ىلع نيداطم ابلهأ نوكأ نظاا ىلع بلغي ال نيداسلا ةريخص ةيرق تناكوأ
 . داهتجالا هيلع بجو

 بك اوكتلاعفاومناسنإ هرب نأوهو : ريخلا لرقوداهتجالا نمبكرتبام (عبارلا ىيرطظاا ١
 ارجاع ناكاذإ مسي أمب لالدتسالا هيلع بجي انههف . ةابفلا ىلع ام لالدتسالاب املاع ره ناكر

 . هبهت اهت قر نع

 تيففخ ىلا ةلظلا ىف نئاكلا وهو :نظلاو للعلا ليصحم رع رب ىذلا «كلاثلا مسقلا)
 نعرججو هيدإ تارامالا ثنطرابت وأ ريض نميجال ىذلا ىنعالا رأ كعاهرسأ تارادالا
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 و ةيآلا «ءامسلا ىف كبجو بلقت ىرن دقو: ىلاعت هلوق
 ل

 رمالا هلوانتي نأ بجوف ؛ ةروصلا هذه ىف رايتعالا ىلع رداق لجرلاو ؛ رامتعالاب رمأ (راصبالا

 ًاضيأ ديلقتلاب ةلبقلا فرع ول هنأل , داهتجالاب ةلبقلا ةهج ىلإ لصو امنإ ريغلا كلذ نأ : اهناثو

 عج ريف « داتجالا ىلإ رمآلا رل ةاندلا نم د نالطاب امهو ؛رودلا 9 لظلسلا اك مز

 هنأل ىلوأ لوألا نأ كش الو ؟ دابتجالا بحاص ديلقت مأ ىلوأ داهتجالا نأ ىلإ مالكلا لصاح

 داهتجالا بحاص دلق اذاف « ةدحاو ةهج نم الإ أطخلا لاهتحا هيلا قرطتب الف داهتجالاب تأ ادإ

 امهلقأف . نيقي رطنيب ضراعتلا عقو ىتم هنأكش الو  نيهجو نم أط+لا لامتحا هلمع ىلإ قرطت دقف

 هب متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ» مالسلا هيلع هلوق : !هثلاثو . ةياعرلاب ىلوأ أطخ

 كلذ هياع بحي نأ بجوف « بلطلا ىف داهتجالا ىلع رداق وهو لابقتسالاب

 ىلإ ةيوصنم بيراخم اهيف ةريبك ةيرق ىف ناك اذإ هنأ ركذ بيذهتلا بحاص نأ سيلأ : لبق ناف

 الواهيلاهجوتي نأ هيلع بي نيملسمللةداج ىهقيرط ىف ةلبقلل ةمالع وأ ابارحم دجو وأ ةدحاو ةهج

 ةزسإ وأ ةنع فاول ف امأ يتقبل« تامالعلاةه ناألد لا فرخلا ف داتا زوجب

 اورسايت:جحلا نم هعوجر دعب لوقي كرابملا نب هللا دبع ناكو تامالعلا هذه عم دمي نأ زوجيف

 أوقفتا نيبلسملا ةعامج وأ نيملسملا بلاغ تيأر : لاق نأب ٍلسم هربخأ وا كلذكو ورم لهأأي

 اذا ام وهو ؛ تقولا ىف ام هلهأ نم ربخلالوبق وه لب « ديلقتب اذه سيلو هلوبق هيلعف ةبجلا هذه ىلع

 ظفل هلك اذه . هلوق لوبق بحي . تااز دق سمشلا وأ : علط دق رجفلا تيأر ىنا : لدع هربخأ

 لوما ةيلعتلل نان ةلادزا ءاهدحأ # هرج نمااكشم مالكلا اذه نأ ملعاو « بيذهتلا بحاص

 ةهبشال وةجح ريغنم ةلبقلانييعت ىف هلعف وأ ريغلا لوق انلبق اذاف : ةهمش الو ةجح ريغ نم ريغلال وق

 دابتجالابارومأمن وكي نأدبال دامتجالا ىلع رداقلا نأ لع ليلدلا انركذ دقن و : ًاديلقت اذه ناك

 نظلا ليصحت ىلع رداق وه : لوقنف : داهتجالا ىلع ءانب راسيلاو نيهلا ىف ةفلاخلا زوج هنأ : اهناثو

 :ءارتلاثو ةادواسلاو قيمنا ىف اك ةفلاخلا هز رق نآك جوا ةلقم تن و ذأ دابتجالا لع ا

 امل ًاذاعم/ نال ء«”لطابل والاو « داهتجالا ىضتقم لمعلا نلاوأ ءدارتجحلا شاكر نا

 .هنع عولمم ريغد ما ىلع لدف ؛ كلذ ىلع مالسلا هيلع لوسرلا هحدم ىنأر دمجا : لاق

 هيلع بجو ولف ؛ هاا مف ىف ه٠ ةيحلا ىف تبلل“ ةلقاا نأ قظ وأ ملع امل هنال لطابًآضيأ ىتاثلاو

 نأ كاكا ىلا عا لالدتسالا ىلع ديلقتلا ًاحيجرت كلذ. ناكل كارلا كلذ لا 21

 ةلبقلا ةبج ليصحت ىلع رداقلاف  دهتجلا ديلقت دهتجملل زوج ال هنأ هنع هللا ئذر ىعفاشلا بهذم

 ملغ ناشمأالا يلوا خيجرتب نولئاقاا جتحاو ؟ دالبلا بيراحم ديلقت هل زوحي فيك تارامالاب



 ةيالا «ءامسلا ف كبجو باقت ىرث دق» ىلاعت هلوق ذلغ

 ال00 ا 1 نذ [لكل سابتللا لظ لغاطخم ورا[ باًبتت: تدضنبف «ككم لهأ نيؤر نتمشلا

 ةلبقلا لئالد ىف مالكلا وه اذبف بارحلا هيلع ىنبيف « لظلا طخ طخلا كلذف ؛ لظلا فرط

 :ناهجاوهيف « ةيافكلا ىلع ضرف مأ نيعلا لع ضرف ةلبقلا لئالد ةفرعم «ةسءاخلا ةلأسملا)

 ةطساوبالإلابقتسالاهنكي الو «لابقتسالاب رومأم وهف فلكم لكنآل . نيعلا لع ضرف امبححأ

 بجاو وبف هب الإ بجاولا ىدأتيالامو « ةلبقلا لئالد ةفرعم
 صاخشألا فماع (هرطشهوجو اولوف تنك |مئيحو) ىلاعت هلوق نأ ملعا (ةسداسلا ةلآسملا)

 هيلع هلوقل ةعاط هنأ لب ؛ بجاو ريغ ةالصلا جراخ لابقتسالا نأ ىلع انعمجأ انأ الا «لاوحألاو

 مث « ةالصلا صاوخ نم لابقتسالا بوجو نأ بف «ةلبقلا هب ليقتسا ام سلاجملا ريخد مالساا

 الك 0 نأ لع ارح دق نياخملا امأ : ارنغإ ايئاغ وأ :ةليقلل ًانياعم نوكي نأ اها [لجرلا.::لوقت

 لع ردقي هنكل ؛ هيلع ردقب الوأ نيقيلا ليصحت ىلع !رداق نوكي نأ اماف بئاغلا امأو ؛ لابقتسالا

 : ةثالم ماسقأ هذبف « نظلا ليصحت ىلع الو نيقياا ليصحت ىلع ردقي الوأ نظاا ليصحت

 : ناثح هيفو . معلا ليصحت ىلع رداقلا (لوآلا مسقلا)

 ةلبقلا ةبحي نيقيلا ليصحت ىلا هل ليبس ال ةلبقلا نع بئاغلا نأ تفرع دق «لوآلا ثحبلاإ)

 نوكي نأ اذهنم مزليف « بجاو وهف هب الإ بجاولا ءادأ ىلا ليس الامو : ةيسدنهلا لئالدلاب الإ

 1 يجاوز رقؤلاو تاكا لاق ابقفلا نأ تنل رملي نك نو ةيسدنهلا لئالدلا لعت

 اذه ىف مهرذع ام ىردأ الو . مرح وأ هوركم امملعت نا : اولاق امبر

 ؟دهتجينأهل لهف « هيلعهبتشاو لئاح ةبعكلا نيب وهنيي و كم ضرأب ناك اذإ ليصملا (ىتاثلا ثحباا

 ةينبالاك ايلصأ نكي ىل نإو « داهتجالا هلف . لابجلاك ًايلصأ لئاحلا ناك ن ار ظن : بيذهتلا بحاص لاق

 . ىلصاللا لئاهلا ىف م ةدهاشملا عنمب داتا ل نا داخل ل ةاهدجأ : نيهجو ىلعف

 بجوف « نيقيلا ليصحت ىلع رداق وهو « نيقياا ىلإ عوجرلا هضرف نآل داتجالا هل سيل : ىناثااو
 هجوتلابوجو ىلع تلد املا اهنآل «ةيآلا قاسمب قءاللا وه هجولا اذهو « نظلاب هيف ىتكي ال نأ

 هيلع بجوف « نظلاب ءافتكالا هل زو ال ملعلا ليصحت ىلع ًارداق ناكاذإ فاكملاو ةبعكلا ىلإ

 . نقلا فلط

 :اقرط نظلا اذه لتضختل نأ ملعاو . نيقيلا نود نظاا ليصحت ىلع رداقلا 0 مسقلا )ل

 ىلعمدقي داهتجالا نأ ىضتقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوق رهاظو داهتجالا (لوأألا قيرطلاإ

 لوأا ياو ربتغاف) ىلاعت هلوق 3 اقدح: هر هءاع لذا ىذلاو 4 قدعابو 00 عوجرلا



 ١ ةيآلا «ءامسلا ىف كبجو بلقت ىرئدق» ىلاعت هلوق

 ةرخآلا ءاشعلا تقو فرعي كلذكو ؛ هافق وأ هبجو ىلإ ةلئام 6 وأ لبقتسملا نيم نع برغت

 تاولصلا ىف ةلبقلا ىلع لدت سمششلا ناكف « سمشلا قرشمب حبصلا تقو فرعيو . قفشلا عضومب

 فاتخي كاذك و . ةريثك براغملاوقراشملا ناذ ء فيصلاو ءاتشلاب كلذ مح فاتخي نكلو « سنخلا

 ىذلا بكوكلاب ةلبقلا لعلدتسي نأ وهف ةيليللا امأو « دالبلا فالتخا بسحب بابلا اذهىف محلا

 اذق ٍلع نوكي نأ اما كلذو ؛ هعضوم نم هتكرح ربظت ال تباثلاك ب كوك هناذف , ىدجلا هل لاقي

 دالبلا قولكم نم ةلإبغلا دالبا فرتناللا كني وأ 1 رهف نمأ هالله لكنم ازغ زك قبقشمل]

 هيلع لوعيلف هدلبب هفرع امو كلذ ملعيلف لبقتسملا ةلباقم ىف عقب اهءارو امو نهللاك ءاهنم ةبونجلا

 , رطقلا عقومو ؛ سمشلا عقوم فاتخا تدعب اذإ ةفاسلا ناف رفسلا لاط اذإ الإ . هلك قيرطلا ىف

 « ةريصبلا لهأ لأسي نأ ىغبنيف ؛ دلب ىلإ هرفس ءانثأ ىف ىهتني نأ ىلإ :براغملاو قراشملا عقومو

 هذه ملعت امبف كلذ هل حضتي ىت> ؛ دلبلا عماج بارحم لبقتسم وهو بك اوكلا هذه بقاري وأ

 ابباع لوعي نأ هلف ةلدآلا

 نيب عطاقتلاةطقن ةلبقلا تم : اولاق « ةئيهلابتتكىةروكذملا هوجولاىهو : ةينيقيااةقيرطلا امأو

 نم سوقةلبقاا فارحناو ؛ ةكم لهأ سؤرو انسؤر تمسب رمت ةميظع ةرئاد نيبو ؛ قفآلا ةرئاد
 لادتعالا برغمو ةليقلا تعس نبب امو ءاندلب ىف راهنلا فصن ةرئادو ةليقلا تعس نيبام قفآلا ةرئاد

 لوطناكناف ؛ ابضرعو ةكم لوط ةفرعمىلإ ةلبقلا تمس ةفرعميف جاتحيو : اولاق :فارخنالا مامت

 ناك ناف« راهنلا فصن طخ ىلع اهتابق تمس ناك . كم ضرعل فلاختامضرعو : ةكملوطل ايواسمدلبلا

 : كم ضرءلاب واسم لثلا ضرع ناكاذإ امأ وا ةلايعلا كافآأ.ب رنج ناك ناو ء تال غن انااا

 دقو« أطخ نظ وهو لادتعالا طخىلع دلبلا كلذ ةلبق تمس نأنظي دف ؛ اهوطل افلاخم هلوطو

 علطم اهتلبق تم نوكي نأ اهضرعو ةكم لوطل ةفلاخم اهضورعو اهلاوطأ ىتلا دالبلا ىف اضيأ نكي

 اهاهسأ قرط كلذلو : فاردفالا ردق جارختسا نم دب الف كلذك ناكاذإو : هبرغمو لادتعالا

 ءازوجلا _:ز» (حيذ) وهو ؛ جورنلا كلف نم ةكم لهأ سؤر تماسي ىذلا ءزجلا فرعي نأ

 ضرعل لومعملابالرطسالا ف ءامسلا طسو طخ ىلع ءزجلا كلذ عضيف ؛ ناطرسلا نم (ح جكو)

 ةكم نع ايقرش دلبلا ناكنا برغملا ةيحان ىلا توبكنعلا ريدي مث . ةمالع ىثرملا ىلع ملعيو ؛ دلبلا

 ءزجلا كلذعقو نبأ رظني مث ؛ ةرجخلا ءازجأ نم نيلوطلا نيب ام ردقب قارعلاو ناسارخ دالب ىف اك

 : كيم لهأ: نمور اراوللا اكل 5 كتان ةننغ ئذللا عافترالا وهف نواف : عافترالا تارطنقم نم

 تتماس دقف . عافترالا كلذ ىلا سمشلا عافترا ىهتنا اذاف « ءزجلا كلذ سمنقلا ةتماسم دصرب مث



 ةيآلا «ءامسلا ىف كبجو بلقت ىرن دق»ىلاعت هلوق ١

 َِق يا .١و لكناكك اذك ناكاذإو .. ثفيلكتلا لح فن وكي نأ نك الب «ةتبلا نسحلا هك ارداب نبال

 ًاطرش ةبعكسلا نيع لابقتسا ناكولف . ال مأ ةبكسلا نيعل لقتسم وهلهدنأب الهاج فوفصلا ءالؤه

 001 ىف كيفلا, ىضتقت .طررقلا !لاوضتح فب كللبقلا "وب. لكلا "ال وهج :ظرشلا اذه لوصخ ناكل

 ىضتقي كلذو . هتالص ةحص ىف اكاش فوفصلا هذه لهأ نم دحاو لك قبب نأ بجوف ؛ طورشملا

 نيعلا لابقتسا نأ انءلع كلذك سيل هنأ ىلع ةمآلا تعمتجا ثيحو . ةتبلا ةدهعلا نع جرخمال نأ

 الو ًابجاو ةبعكتلا نيع لابقتسا ناكل هنأ : ىناثاا . نيب مالك اذهو . انظ الو املع ال طرشب سيل

 نوكي نأ ملي ناكف . بجاو وهف هب الا بجاولا ىدأتي الاهو . ةيسدنحلا ةلالدلاب الا هيلإ ليبس

 بجاوريغةبعكتلا نيعلابقتسانأ انءلع كاذك نكي ملا و « دحأ لكىلعابجاو ةيسدنهلا ةلالدلا عت

 ا كلما  ليالنلا ىلإ ردتفملا و: ًانيعي ال الهال ةينلغا نع لاضتسا انَدن# لبق اف

 انظذل اينو لابغممالا

 ءافتك الا' هل زو<ال نيقياا ليصحت ىلع رداقلا ناكل ًابجاو ةيعكلا نيع لابقتسا ناكول انلق

 كلت ملعت هيلع بحي ناكف : ةيسدنهلا لئالدلا ملعت ةطساوب كلذ ليصحت ىلع رداق لجرلاو : نظلاب

 لابقتسا ناك ول : ثلاثلا . بجاو ريغ ةبعكلا نيع لابقتسا نأ اناعءاذ بحب مل املو . لئالدلا

 تانرامالا عاونأ نم عونب الإ نظلا كلذ ىلإ ليبسال هنأ مولعمو . ًانظ وأ املع اما ًابجاو نيغلا

 ىلع نيعضرف تارامالا كلن ملعت نوكي نأ مزلي ناكف . بجاو وهف هب الإ بجاولا دا الاطر

 بجاو ريغ نيعلا لابقتسانأ انبلعكاذك نكيملا لو . نيفلكملا نمدحاو لك

 لابجلاب لالدتسالا ىهو. . ةيضرأ اما لئالدلا نأ معا ةلبقلا لئالد ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 موجننلا ىهو . ةيوام وأ . حابرلاب لالدتسالا هو . ةيئاوه وأ ؛ رابمألاو ىرقلاو

 ىلع هنأ ملعيال عفتره لبج هيف قيرطبرف . ايلكاطبض ةطوبضم ريغىهفةيئاوطاو ةيضرألا امأ

 ىلعردقتانسلو . دالبلا ضعب ىف لدت دق حابرلا كاذكف . هفلخ وأ همادق وأ هلامش وأ لبقتسملا نيمي

 كلذ ىف رخآآ محدلب لكذا « كلذ ءاصقتسا

 نآاامأ ةلدالا هنافل:: اولاق لحتف. ةنيوارقتلا ااهأ 1 ةيفيقخ اهتم: ةيبر رقت اننم اهتلاأق ةنواجسلا امأ

 ناليسللا نأ كلتلا» نم ج ورخلا لبق ىعارب نو ديو الف سمشلا؛ةئئراؤنلا:امأ“« ةيليلا وأ:ةاراب قوكمت

 رثك أ اليم نيبجلا ىلإ ليمت وأ « ىرسيلا مأ ىنعلا نيعلا ىلع ىه مأ « نيبجاحلا نيب ها دنع

 سمشلا' عقوم ىعارب كلذكو « عقاوملا هذه ةيلامشلا دالبلا ف ودعت ال سمشلا ناف ؛ كلذ نم

 سم.شلا نأب فرعي نأوهو «بورغلا عضومب كلذ فرعي امنافبرذملا تقو امأو « رصعلاتقو



 ١ ةيالا «ءامسلا ف كبجو بلقت ىرن دق» ىلاعت هلوق

 . ةبعكلا ىلإ تلوح دق ةلبقلا نا الأ : مل ليقف امهنيب ةنيدملا نآل , ةبعكلل نيربدتسم ؛ سدقملا

 ىمسو « مهيلع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ركني ملو ؛ ةلالد بلط ريغ نم ةالضلا ءانخأ ق]اوزاذتماف

 رظنلا لوطي ةيسدنه ةلدأب الإ فرعت ال ةكم ىلإ ةئيدملا نم نيعلا ةلباقمو « نيتابقلا ىذب مهدجسم
 لوس دبع نم سانلا نأ: ىناثلا . ليللاةبلظ' ىو ةالّضلا ءانثأ ىف ةمدنلا لع اهوكرذأ فيكتف 1

 ةيوسن دنع اسدنبم طق اورضحي ملو : مالسالا دالب عيمج ىف دجاسملا اونب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةسدنهلا رظن قيقدي الا كردت ال نيعلا ةلباقمو « بارحلا

 تيجو, انطاوأ الغ اذإ اجازاة علا يعوق وكرت قراؤر طرب يق اعل انا
 مولعملا نف ؛ اعارذ نيرشعو فين رادقم ةبعكلا ةاذاحم ناك اذإ هنأل ؛ طق دحأ ةالص حصت ال نأ

 مبنم عقي ىذلا نأ مولعملا لب « رادقملا اذه ةاذاحم ىف اوفَقي نأ ليحتسي برغملاو قرشملا لهأ نأ

 ؛ بلاغلاب عرشلا ماكحأ ىف ةربعلا نأ مولعمو « ريثك ىلإ ةبسنلاب ليلق ليلقا ردقلا اذه ةاذاحم ىف

 ةبعكلا ةاذاحبف عقو ىذلا كلذو اسال . مهنم دحأ ةالص مصتال نأ بجوف ؛ هب قحلم ردانلاو

 نأ انملع لكلا ةالص ةم ىلع ةءآلا تعمتجا ثيحو ؛ اهتاذاحم ىف عقو هنأ فرعي نأ هنكمي ال
 ةربدعم ريغ ةاذاحنا

 زكرمل ةيذاحم نوكتت اهيلع ةضورفملا طقنلا عيمج نأ الإ ةميظع تناكناو ةرئادلا : لبق ناف

 كلتل ةطقن امناك ةبعكلاو ؛ ةبعكلاب ةطيحم ةرئاد اهناكاهرسأب ملاعلا ىف ةعقاولا فوفصلاف ؛ ةرئادلا

 تيظعو- كطتلتتا ناو ابني ناضل وا ناوتقلا وكيع فاردضا اكره مننا تل لإ ا

 ١ مقتسملا طخلاب اهييش اهنم ةعطق لك ىرن لب « اهبمسق نم دحاو لكىف ءانحنالاو سوّةتلا ربظي مل

 لكلااو ؛ تيبلا فاعضأ ىلع !لوظ ديزب برغملاو قرشملا ىف لياوط تفضي ةعامجا تحس مرج الف

 ةندكشلا نيع لإ نيج ارم ناو

 ةبيش كناك ناو ةميظعلااةلئادلا نم“ ةعطقلا نكتل و: هرومتزكد امأ لع زمآألا نأ نع: انف

 اهسفن ىف تناكول امال ءاهسفن ىف ةينحنم نوكت نأو دب ال اهنأ الإ «٠ سحلا ىف ميقتسملا طخلاب

 خم ةلكرم ةزئاذلا نوك نوفا 6 ل عطق عيمج ىف لوقلا انكز

 : امقتسم أطخ وأ ةعلضم اما ةرئادلا نوكنت نأ مزايف ء ضعبب اهضعب لصتي ةميقتسم طوطخ

 فوفصلاف ةينحتم ابشن: ىبف ةزيتكلا ةزئاذلا ممسك زادك "ناك

 فوفصلا كلت نكست مل ول ةبعكلا نيعل البقتسممهنم دحاو لكن وكي امنإ ىلاعلا فارطأ ىف ةلصتملا

 ىذلا ليلقلا ءانحنالا كلذ نأ الإ ليلقلا ءانحنالا كلذ اهيف لصح اذإ لب : يقتسملا طخلا ىلع ةعقاو

 «4؛__رخف الو



 ةيالا «ءامسلاىف كبجو باتت ىرن دقو» ىلاعت هلوق ١

 مامالانمتيبلاىلإ برقأ مهضعب ناكناف ؛ تيبلاب نيريدتسم نوفقي موقلاو . ماقملا فلخ ماءالا

 ىبأ دنعو « ةبعكلا ةاذاحم نع جرخ نم ةالص حصتال هناف ء دجسملا ىف فصلا دتما ولف زاج

 ءايحالا باتتك ىف هللا همحر ىلازغلا خيشلا رايتخا اذهو ؛ ةيفاك ةبجلا هدنع نآل ٠ حصت ةفينح

 هذه رهاظ وهف نآرقلا امأ : سايقلاو ء ربخلاو :؛ نزاآرقلا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا ةجح

 وه ءىشلا بناجو هبناج مارحلا دجسملا .رطش نم دارا نأ ىلع انللد. انثال كلذو « ةيآلا

 ىلإ هيج ىو ًاذيز نا . لاقي امن هنأ هيلع ليلدلا و.« هتعم ىف اعقاوو:« هل. ايذاح نوكي ىذلا

 بناج ىلإ امهنمدحاو لكهجو ناكول هناىت> ؛ هل ًايذاحلعجو ؛هبجوههجوي لباقولو ورمع بناج

 0 كلا لإ هيج ل وقنا : لاقيال ءرخآلا هجول ايذاح اهدحأ هجو نوكيال هنأ الإ ء قرشملا

 بجاو ةبعكلا نيع لابقتسا نأ ىلع ةيآلا ةلالد ثبثف

 ةبعكلا لبقف نيتعكر عكر ةبعكلا نم جرخ امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انيور امن ربخلا امأو

 رئاسب كاذكو ءاةبعكلا نيغاالإ :ةلئبقال هنأ تبث. ءرصتملا' دنفت. ةملكلا هذهتو . ةلمقلا هذه:لاقو

 هيلع شا رس كرد قلاع وهف ىشانقلا امأو «ةننكلا ىقاةلبقلا نأ ى اهات ريل رابخألا

 يلع امتتص فيقوتو « نيدلا رئاعش مظعأ نم ةالصلاو « رتاوتلا غلبم غلب سمأ ةبعكلا ميظعت ىف لسو

 ناآلاو» اطوزرشم كوكب نأ بجتوف «ةبعكلا فارش:ذب رم لوطح بج وب: ابم ةبعكلا ْنيَع لاضتسا

 ةالصلا ىف طايتحالا ةياعر ىلوأألاو ؛ كوكشم رمأ ةلبق اهريغ نوكو « مولعم ردأ ةلبق ةبعكسلا نوك

 هذه رهاظ : لوألا : رومأب ةفينح وبأ جتحاو « ةبعكسلا لابقتسا ىلع ةالصلا ةعص فيقوت بجوف

 بناجلا ىلإ ههجو ىلو نف « هبناج ىلإ ههجو ىلوي نأ فلكملا ىلع بجوأ ىلاعت هنأل كلذو ؛ةبآلا

 جرخ نأ بجوف :؛ ال مأ ةبعكلل البقتسم ناكءاوس هب رمأ امب ىتأ دقف هيف ةبعك-لا تلصح ىذلا

 قرشملا نيبام»لاق مالسلاوةالصلا هيلع هنأ هنع هللا ىضر ةريرهوبأ ىوراق ربخلا امأو « ةدهعلا نع

 قدصيام لكنأ ثيدحلا اذه نم دارملا سيل : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا باحصأ لاق «ةلبق برغملاو

 ناك لالا رك كلا د هلع قدقل لاقل بيطقلا تناج نال. : ةلبق وهف برغم قرشم ني هنأ هيلع

 كلذ لمحت نحنو . ةلبق نيعم برغمو نيعم قرشم نيب وه ىذلا ءىثاا نأ دارملا لب « ةلبقب سيل
 لرتفلا قر دل ناك كلذ هل كلذ ناف» ىفصلا فرذملا نيبو ٠ ىوتسشلاقزريشملا نيب نوكي ىنذلا لع

 ليملارادقم ءاوتسالا طخ نع دعايتم ىلامثش ىفيصلاب رغملاو:ليملارأد قم ءاوتسالا طخ نعدعابتمىبونج

 لعف امأكبهذم ىلعةلالدلاب هنمىلوأانبهذم ىلع لدين أب ثيدحلا اذهفاولاق ؛ةكمتمسوه امبنيب ىذلاو

 تيبل نيلبقتسم ةنيدملاب حبصلا ةالص ىف اوناكءابق دجسم لهأ نأ : لوألا : نيهجو نُف ةباحصلا



 ١1 ةيالا «ءامسلا ىف كبجو. بلقت ىرن دق» ىلاعت هلوق

 رطبشلا انرسف ول امأ « ةبولطملاةدئافلا تلصحدقف : مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تلق اذإ كنآأل

 هينم مهفي ال . مارحلا دجسملا كهجو لوف : لبق ول هناف « ةدئاز ةدئاف هركذل ناك« هانركذ ابمب

 (مارحلا دجسملارطش كهجو لوف) ليق ابلف« ةبعكلاعض وم وع ىئذلا هفصتنمىلا:هجبوتلا بوجو

 ىلوأ لمحلا اذه ىلع ظفللا اذه لمح ناكف « ةدئازلا ةدّئافلا هذه تلصح

 لوف : لاق ول هنأ ىهو « ةدئاز ةدئاف رطشلا ركذل قبب بناجلا ىلع رطمثلا انلمح ول : ليق ناف

 هنكمي ال برغملا وأ قرشملا ىصقأ ىف نم نآل , قاطي الام فيلكت مزل . مارهلا دجسملا كهجو

 لذ. دجيملاٍب ناج ىأ « مارملا:دجسملا رطش كهجو لوف ؛ لاق اذإ امأ: دجسملا ههجو لوي نأ

 نوبئاغلاو نورضاخلا هيف

 رطش : هلوقل قبر الف (هرطش مكهوجو اولوف متلك امّيحو) هلوق نم ةدافتسم ةدئافلا هذه : انلق

 لوف : ريدقتلا ريصي هناأل لاكشإ هيفو . هجولا اذه ريرقت اذه . ةدئاف ةدايز مارهلا دج ملا

 نيبو فصنلا نيب قرفو ؛ فصنلاب هل قلعتال فيلكتلاا ذهن آلديءب اذهو . دجسلا فصن كبجو
 لديال ظفالا نأالا ؛ىتاثلا لع لمج ول ميقتسي امنإ مالكلاو . فيصنتا|لبقي هيلع ىذلا عضوملا

 نبانع ةنسلا حرش باتك ىف كفل ؟ وه ءىث ىأ مارحلادجسملانم دارملانأ ىف اوفلتخا دقو .هيلع

 قرشملا لهال ةلبق مرحلاو « مرملا لهأل ةلبق دجمملاو ؛ دجسمللا لهأل ةلبق تيبلا : لاق هنأ سابع
 نيحيحصلا ف جرخأاه هيلع ليلدلاو « ةبعكلا ىه ةلبقلا:نورخآ لاقو . كلام لوق اذهو . برغملاو

 هللا لص ىنللا لخد امل لاق ؛ ديز نبا ةماسأ ىتربخأ لاق « سابع نبا نع ءاطع نع جيررج نبا نع

 لبق ىف نيتك ر ىلص جرخ ايلف ؛ هنم جرخ ىتح لصي ملو « ابلكهيحاون ىف اعد تييبلا ليسو هيلع
 ةيمكلا ىلإ ةلبقلا فرص ىف ةريثكلا رابخ#ألا تدرو دقو : لافقلا لاق « ةليّقلا هذه: لاقو ؛ ةبعكلا

 ربخ ىفو « ةبعكلا ىلإ هجوتي نأ بحب ناكو « ةبعكلا ىلإ فرص مث : بزاع نب ءاربلا ربخ ىفو
 ةبعكسلا ىلإ لوح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : لاقف تآ مهاتأَ : ءابق لهأ ةالص ىف رمع نبا

 ةيعكلا ىلإ تلوح ةلبقلا نا : ىدانف هللا لوسر ىدانم ءاج : سنأ نب هللا دبع نب ةمامث ةياود فو

 بحب مالكلا نآل اولاق٠ هلك مارحلا دجسملا دارملا لب : نورخآ لاقو ؛ تاياورلا ةماع اذكهو

 .هلك مرحلا مارحلا دجسملا نم دارملا:نورخآ لاقو ؛ عنام هنم عنم اذإ الإ هظفل رهاظ ىلع هؤارجإ

 ةالصلا هيلع وهو (مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 مارحلا دجسملاب ىمسم هلك مرحلا نأ ىلع اذه لدف ؛دجسملا جراخ هب ىرسأ امنإ مالسااو

 فقيذأ بحتسي مارحلادجن لا ىف اولص اذإ ةعامجلا : بيذهتلا بحاص لاق 4ةثلاثلا ةلأسملا)



 ةيآآلا «ءامسلا ىف كبجو باقت ىرث دق» ىلاعت هلوق نياق

 لئاسم هيفف (مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف]إ ىلاعت هلوق امأ

 لبقتسي نأ ناسنالا لع بجاولا نآلناسنالان دب ةلمجانبه هجولا نم دانرملا (ىلوآألا ةلأسلا))

 ؛ ءاضعالا فرشأ هجولا نآل ءىثلا سفن هب داربو ركذي هجولاو , طقف ههجوبال هتلمجب ةلبقلا

 هجولاب تاذلا لك نع ربعي دق ببساا اذبلف ء ضعب نع سانلا ضعب زيمت هجولاب نآل و

 . فصنلا : اههد>أ : نيينعم ىلع عقب كرتشم مسا . رطشلا :ةغللا لهأ لاق «ةيناثلا ةلأسملا)

 اا ل ل كب رضا قسلاعت ففط هيف قل دكعلا تالطت لافي

 ةعبرأ تاببأب اذه ىلع ةلاسرلاب اتك ىف هنعهتلا ىضر ىعفامشلا دهئشتساو : هتبجوهءاقلت وهون :ىناثلاو

 : ةيدن نب فافخ لاق

 ورم ر طش ةلاسرلا ىنغت امو 0الوسر ارمع غلبم نم الأ

 : ةي وج نب ةدعاس لاقو

 ميم ىب رطش سيعلا رودص ىيقأ : عانز مال لوقأ

 : ىدايإلا طيقل لاقو

 اعطق ىاشغي َِظ هل لوه كرعش رطش نم مكلظأ دقو

 راسم يك لاو رطب اعراس ١ فر طخ 215 1 ةيلعلا نا". رخآآ لاقو

 ىف : لوقتف اذ. ه تفرع اذإ . رو>سم نينيعلا رضب اهءاَةلت ديرب : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق

 ةظطااع ةيآلا

 ىغفاشلارايتخاو : نيرخأتملاو نيعباتااو ةباحصلا نم نيرسفملا روهمج لوق وهو (لوألا)

 بعك نب ىبأ أرقو : هبناج وهءاقلت و مارحلا دجسملا ةهج دارملا نأ : ةلاسرلا باتك ىف هنع هللا ىضر

 مارحلا دجسملا ءاقلت

 دجسملاط سو : انهه رطشلا نمدارملا نأ : ىضاقلا رايتخاو ىنابجلا لوق وهو «يلاثلا لوقااإ

 تي ]وجا عيمج نم ففصتلا ىف دجسملا نم ةعقاو ةيعكلاو ءفصنلا وه رطشلا نال . هفصتنمو

 ىلاعت هنمنس> : دجسملا ف صن ىف ةعقاو ةيعكلا تناكو « ةيعكلا ىلا هجوتلا وه بجاولا ناكاسلف

 ةعقب نع ةرابع هناكو « ةهج لك نم فصنلا ىنعي (مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف) لوقينأ

 دجسملا جراخ ىلصملا نأ : لوألا : ناهجو انركذ ام دارا نأ لع لديو : ىضاقلا لاق . ةبعكلا

 01الف لجن تق ناوكاي قه و( دجيدللا ىلا اهجوتم نكي تدج تق ول

 ةدّئاف ديزم رطشلا ركذإ قبب مل بناجلاب رطشلا انرسف ول انأ : ىناثلا . هتالص حصت ال ةبعكلا عضوم



 ١ ةيالا «ءامسلا ىف كبجو بلقت ىرن دقو ىلاعت هلوق

 قرشملا هللو) ىلاعت هلوقب اخوسنم راص سدقملا تيب ىلا هجوتلا : لاق نم سانلا نمو ؛ ةبعكلا

 دجسملا رطش كهجو لوف) هلوقب اخوسذم راص كلذ نا مث (هللا هجو مف اولوت اهنيأف برذملاو

 قزينملا قوز هلو ل1731 نأ نانا مآ" كا نارق ا رخال (مارحلا

 ىتاا مهتلبق نع مهالوام سانلا نم ءاهفسلا لوقيس) دعب ركذ مث (هللا هجو مف اولوت امنيأف برغملاو
 بهذملا ةمص ىضتقي بيترتلا اذهو (مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف) هدعب ركذ مث (اهيلع اوناك
 (مارخلا.دجبملا طش كه و.لوف) هلوقب اعيوستم راطاسدقملا تيبأ نا: هجاوتلا نأب اةانلق ىذلا

 ىلاعت هلوق نع ةجردلاو لوزنلا ىف ارخأتم (سانلا نم ءاهفسلا لوقيس) ىلاعت هلوق نوكي نأ مزاف

 ٠ لصأآلا فالخ ىلع بيترتلا ىف هيلع همبدقت نوكي ذئنيخ (مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف)

 رمآلاو ؛ نآرقلا نم خسن ام لوأ ةلبقلا رمأ نأ سابع نبا نع ىور اف رثآلا امأو :هانلق ام تبنق

 تزْغملاَو.قزنتملا هشو) نآرقلاف :روك ذملا اعإ "كا رقلا ىف روك دم ريك سدا تل لا

 اخسان (مارهلا دجسملا رطش كهجو لوف) هلوق فنوكي نأ بجوف (هللا هجو مف اولوت اهنبأف

 سدقملا تيب ىلا هجوتلاب رمآلل ال ؛ كلذل
 : لئاسم هيفف ( اهاضرت ةلبق كنيلونلف ) هلوق امأ

 اذإ . اذك هتيلو : كلوق نم اهلابقتسانمكننكملو كنيطعنلف (كنيلونلف) «ىلوألا ةلأسملا)

 شادقملا' تيب .كمس ناودااهتس مات :كنلعجتلف وأ هل لاو هتلعج
 ةبعكلا نال : اهيلا ليمتو اهبحت اهاضرت: اهدحأ : هوجو هيف (اهاضرت) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لوي نأ لاحلا نم هناف زوحال اذه : ىضاقلا لاق عبطلا ليم بسحب اهريغ نم هيلا 855

 حدقيو « فلكي ايف ىلاعت هتيكح ىف حدقي كلذ نآل ٠ ايلا كععبط ليمب ةلبق كنيلونلف : ىلاعت هللا

 نال فيعض ضارتعالا اذهو « فيلكتلا لاح ىف هديري اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاح ىف

 كلعيط_ليمدرجم ايلا كعبط لام ىلا ةليفأأ ىلإ كال وح انآ : لاحت هللا لاق وإن ا( لا

 ليم تقفاو ةحلصملاو ةنكلا نأ لجل اهبلا كعبط لام ىتا ةلبقلا ىلإ كانل وح انا: لاق ول امأف

 هعبط ناكف «ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلمجو» مالسلاو ةالصلا هياع لاقو هنم مزلي ررض ىأف كعبط

 تس بح ىأ (اهاض راق اهتانو "كلذ ةئارأ كف[ ت1 عم ةالصلا ىلإ ليم

 2 لا مصاألا لاق : اهئلاثو ٠ ةينيدلا ملاصملا ىلع'ابلاهتشا

 تلوحت الف , اويلسأ دق اوناكن يذلا برعلا نم هيبقعىلع بلقنا نم لعف اك« طخستنأ زوحبال

 نم ::مالسالل كاتي نفااتر كفرت كلن ال, افاعي 1 فل ا

 هبستكي لاه وأ اهييصي اند نم ؛ كلذ ريغل كعبت



 الا مابا ىف كيتو باقت ىزت دق ىاعت هلوق 11

 تناكامل الإو ؛ ىلوأ هجولا اذهو . ههجو بلقي ناكاذبلف « قفانملا نم قفاوملا زيممتو  دوبملا نع

 0 1 ل اا أ لع ا رفا نو اديفملاو « ةأدتبم ا ناكل ب ىو الل ةخلنان ةيناثلا :ةلئفلا

 ءاعدلا وه ءامسلا ىف ههجو باقتنأ : عبارلا . هجوتلا عضوم نايب ِ الإ ةالصلاب رمؤي نأ زوحب ال

 لوقلا اذهىلع تلد ىنلا رابخألا الول اولاق . ىناهفصالا سم ىبأ لوق وهو 4 ىتاثلا لوقلا)

 لأ اف ههجاو يلقي ناكامنإ مالّللا هيلع هنأ لمتح هنأ وهو ,رخآ آهجو لمتح ةءآلا ظفلف الإو

 «سدقملا تيب نيبو هنيب ةبعكلا لعج ةكمب ىلص اذإ ناك مالسلا هيلع هنأ ىور دقف « ةنيدملا همدقم

 لوف ) هلوق لزن ىت> ىلاعت هللا رمأ رظتناف هجوتي نأ معي مل رجاه املف ةبعكللا ىلإ ةالص هذهو

 © هلرخ قمل طق كبح

 ةبعكلا ىلإ ىلصي ةكم ناك: موق لاقف « سدقملا تيب ىلإ هتالص ىف اوفلتخا (ةيناثلا 0

 0 لانو عاربلت رافع ةعئس سايقملا كيب اىلإ هجتوتلانارعأ اةنيدملا لإ راض امل

 طقف سدقملا تيبىلإ ىلصي ناك لب : موق لاقو : امثييو هنيب ةبعكساا لح هنا الا سدقملا تبل

 حالصلا نم هيف امل ةعكلا ىلإ هجوتلاب نلاعَت هللا هرمأ مث « أر هش رشع ةعبس 9 ]هن دللابو

 00 رمل كب ىلإ سو هيلع هلا ىلص ىنلا هجوت ىف اوفاتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 عيبرلا لاقف . هريغ ىلإو هيلإ ههجوت ىف ًاريخم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك وأ ؛هريغ زوحبال

 ريبخت الب ًاققح ًاضرف هيلإ هجوتلا ناك: سابع نبا لاقو كلذ ىف ًاريخم ناكدق : سنأ نا

 زبخلاونآرقلابلوآلا لوقلا ىلإ نوبهاذلاججتحا و ءاخوسنمراصدق ناكنيهجولا ىأ لعدن ملعاو

 ىف اريخم هنوكىضتقي كلذو (هجو مثف اولوت امنبأ ني د هللو ٍ لاعت هل وقف نآرقلا ام

 اهرثأ نآزفلا هدا كاك ف كالا 2 ييرإاف يملا امأ ور. ءاشيةهج ىأيلا ةجبوتلا

 نب ءاربلا مهبف ناكو ؛ ةرجحلا لبق ةعيبلل ةكم ىلا ةنيدملا نم 000 ةالصااهبلع لوئمرلا »| ودضق

 ىلا تكا ءارلللاا هلك نا لولاقو نواردالا أَو «ةقيرط ىف ةبهكلاىلا هتالصب ةجاوتف ع روزعم

 - ةلبق ىلع تنك دق : هل لاقف . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبلا اولأس ةكم اومدق املف ء سدقملا تيب

 « نيريخم اوناك دق مهنأ ىلع لدف ةدللقلا فاحتساب .هارمأب لوا كأرجأ أملغ تبث ول - سدقملا تيب

 مالسلا هيلع هنأ ىلع لدف (اهاضرت ةلبق كنيل ونلف) لاق ىلاعت هنأب ىناثلا لوقا ىلا نويهاذلا جتحاو

 أهملا هجوت ثيل « اهبلا هجوتي ناكامةبعكلا نيبو اهنيب اريخم ناكولف : ىلوألا ةلبقلا ىضتري ناكام

 هكا نا اب ان ناكا |م هنأ انملع اهيضتري ام ناك هنأ عم

 ىلاهجوتلابرمآلاب اخوسنم راص امنإ سدقملا تيب ىلا هجوتلا نأ رومشملا «ةعبارلا ةلأسملاإ)



 * ياا ةيالا «ءامسلا ىف كبتجَو باقن ىرن دقد» ىلاعت هلوق

 ءال وهو « ةيآآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف لأس امب ليربج ءىجب ءاجر ءاهسلا ىلإ رظنلا ميدي مِلسو هيلع
 انتلبق عبتي هنا مث انفلاخي هنا : نولوقي اوناكدوهلا نأ : لوألا : روم: ةنشادقح اكرام اوكذ

 ةلبق تناك ةبعكلا نأ : ىناثلا . مهتلبق ىلإ هجوتي نأ هرك كلذ دنعف . لبقتسي نبأ ردي مل نحن الولو
 ىف ملوخدلو برعلا ةلامتسال ًايس كلذ ريصي نأ ردقي ناك مالسلا هيلع هنأ : ثلاثلا . ميهاربا

 ىف ال هئشنمو هتدلب ف ىذلادجسالل فرشلا اذه لصح نأبحأ مالسلا هياع هنأ : عبارلا . مالسالا

 رمأ ةلبق هركي نأ مالدسلا هيلع هب قيلي ال هنا : لاقو هجولا اذه ىلع ىضاقلا ضرتعاو : رخآ دجسم

 هنال ,هتوهش بسحب اهيلا ليمبو « هعبطب اهاووي ةلبق ىلإ امنعهبر هلو< نأ بحب نأو : اهلا ىصي نأ

 ؛ليصحتاا ليلق ليوأتلا اذه نأ ملعاو . ليملاو عابطلا فالخ ىف حالصلا نأ ملعو ملع مالسلا هيلع

 امأف؛ هيلا هعبط هوعدي امب لغتشيو « هب ىلاعت هللا هرمأ امع ضرعي نأ لوسرلا نم ركنتسملا نآل

 مل اذإ اسال ؛ هيلع راكنإ ال امم كلذف . هيف هل هللا نذأي نأ هبلق ىف ىنمتيف ءىث ىلإ هبلق ليم نأ

 ام اذهو هيف هل هللانذأي نأ هبلق ىف ئتمتيف ءىث ىلإ لوسرلا عبط ليمي نأ ىف دعب ىأو « هب قظني

 هوجولا نم هجوب هيف داعبتسا 2

 كلذب ىلاعت هللا وعدي نأ ىف مالسلا هيلع ليربج نذأتسا دق مالسلا هيلع هنأ (ىناثلا هجولاإل
 الإ اعيش ىلاعت هللا نولأسي ال ءايبنالا نآل كلذو « ءاعدلا اذه ىف هل نذأ دق هللا نأب ليربج هربخأف
 الف : مهنأش ريقحت ىلإ كلذ ىضفيف هيلا اوباحب الف هيف حالضالام اولأسي الثل « هنم نذاب

 ليربج ءىجم رظنني ءامسلا ىف ههجو بلقي ناكف هيلا باجتسي هنأ مِلع ةباجالا ىف هل ىلاعت هللا نذأ

 ةباجالا ىف ىحولاب مالسلا هيلع
 هللانأ هريخ لسوهيلعهللا لصهللالوسرىفأ مالسلاه يلع لي ربجنإ : نسا لاقي ثلاثلاهجولا ١

 ةلبق نكت ملو ؛ اطوحب عضوم ىأىلإهل نيبي لو ؛ ىرخأ ةلبق ىلإ سدقملا تبي نع ةلبقلا لوحيسولاعت
 رظتني ءامسلا ىف هبجو بلقي هللا لوسر ناكف ةبعكلا نم سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ كح

 هرمأاف مالسلا هيلع ليربج هاتأف ؛ ةالص ريغب هكرتيال ىلاعت هللا نأ لع مالسلا هيلع هنألل ؛ ىحولا

 لابقتسا نم عنم مالسلاهيلع هنا لاق نممهنف اوفاتخا هجولا اذهب نولئاقلاو . ةبعكلا وحن ليصي نأ

 هتالص رخأتتق ةلبقلا رهظت ملو ةالصاا تقو دري نأ فاخي ناكف : ةلبقلا هل نيعي ملو سدقملا تيب

 ثيح ةيقاب سدقملا تيب ةلبقو كلذب دعو لب : نورخا لاقو . محالانع ههجو بلقي ناك كلذلف

 تيب نع ليوحتلا دنع وجرب ناك هنأالو ؛ كلذ عقوتي ناكدعولا لجال نكل ٠ اهيلا ةالصلا زوجت

 ةنياملاو « مالسالا ىف برعلا ةبغر : وحن « ةينيدلا اصلا نم ةريثك اهوجو ةبعكلا ىلإ سدقملا



 ةيالا «ءامسلا يف كيج و باق ىرن دق» ىلاعت هلوق 14

 كبجو لوف ًاهاضرت ف كيلو ءايسلا ف كبجو كك ظيدح
 20 2 ماع هر لا نيس مرتو

 1 م 1 ةمادح 5

 كيوب و 6 2 ا الا

 «1؛.د نومي امع لفاعب هللا امو مهر نم قلل هل ١ نوولجل ب انكلا اونو

 ميس م سس مس ممم سال سس ص يباب صح يي سس يي سلا

 مل حلصأ وهو رخآ عرش ىلإ عرش نم مكلقني كلذلف ميحر فر هنأ : اهناثو : ةعاضالا هذه

 ىلاعت هن اكف مهل ىده نيذلا ىلع الإ ةريبكل ا لاق : اهثلاثو . ايندلاو نيدلا ىف عفنأو

 م7 رفق نارام ماد اميإو: لاق

 0 ميحر فّؤر» مصاع نعركب وبأو ىناسكلاو ةرمحو ورمع وبأ أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيفاو.. فوعر : نزو لع اعبشم ًازومبم القثم «فؤر» نوقابااو . فعر : نزو ىلع عبشم ريغ

 لق نذإو لع نيف ا زو هر تحك اضيأ يفت: تاغا عبرأ

 اولاق «داسفلا الو رفكلا قاخال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتسا (ةعبارلا ةلأسملا))

 ؛ مهب اهحر افؤر نوكي نأ بجوف سانلا نم رافكلاو ٠ ميجر فوؤرل سانلاب هنأ نيي,لاعت هيل

 « ىدمرسلا باذعلاو متادلا باقعلا ىلإ مري ىذلا رفكلا مهيف قلخي ل ول كاذك نوكي امنإو

 روصتي قيرطىأ ىلعف اهي>ر افوررارضالا اذهلثم 2 ناكول ىلاعت هناف نوقيطي الام ميفلكي لولو

 ملعأ هللاو ًارارم مدقت دق هيلع مالكلا نأ ملعاو ءامحر افؤر كلا لأ

 دجسملا رطش كبجو لوف اهاضرت ةلبق كنياونلف ءامسلا ىف كبجو بلقت ىرن دق إل ىلاعت هلوق

 مهر نم قحلا هنأ نودلعيل باتكلا اوتوأ نيذلا نإو هرطش مكهوجو اولوف منك امّئيحو مارحلا
 (نوامعي امع لفاغب هللا امو

 : نالوق هيف (ءامسلا ف كبجو بلقت ىرئ دق) : هلوق نأ ملعا

 تيينمدهلي وح راظتنال ناك كلذ نأ نيرسفملا رثك أ هيلع ىذلا روهشملا وهو «لوالا لوقت 7

 الا ن5 ناك نأ . اهدا: اهو ولآ ورك ذ لوقلا اذهب نولئاقلا و « ةيعكلا ىلإ سدقملا

 اذهل ءامسلا ىف ههجو بلقي ناكف ؛ كلذب ملكتي ناكام نإ الإ . ة كلا ل|هجرتلا يح و سدمملا

 ىلإ دوببلا ةلبق نع ىنفرص ىلاعت هللا نأ تددو ليربجاي» لاق هنأ سابع نبا نع ىور « ىنعملا

 هللا لص هللا لوسر لعجف «كلذ كبر لأساف كلثم دبع انأ» ليربج هل لاقف «!متهرك دقف اهريغ



 محا ةيآلا «املع تنك" ىلا" ةلبقلا انلعجام ور ىلاعت هلوق

 مهناف « ًاعم تاومألاو ءايحألا نع اعقاو لاؤسلا نوكي نأ زوي : عبارلا (رحبلا مكب انقرف ذإو

 مكتاميإ: ليقف .نيقيرفلا ىف ًاعقاو قافشالا ناكو « مهم اوثلطبينأ مهتالص نم ناكا٠ ىلع اوقفشأ

 اولوقف باط+لا اوءلغينأ تقاغو رضاح نع اوريخأ اذا برعلا نأش نم ذا 78 تاوماللاو ءايحالل

 ملعأ هللاو . امللعف بئاغلا نالفو تنأ تنك

 داوم. تاكلاس فل اباطخ كلذ نوكي نأ لمتحي هنأ وهو . سم ىنأ لوق : ىناثلا لوقلا
 عوقودمزلي الثل لوقلا اذه لسم وبأ راتخا امتاو :خسن مث ةثعبلا لبق مهتعاطو مهتالص : نامبالاب

 اضرقوبف خسنلا

 مسا ناميالا نأ ىلع (ىباهإ عيضيل هللا ناكامو) هلوقب ةلزتعملا تادتسا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 و نا ةالصلا انهه ناعالاب دارأ ىلاعت هناف . تاعاطلا لعف
 رارقالاو قيدصتلا هنم دارملا لب « ةالصلا انهه نامبالا نم دارملا نأ ٍلسنال : باوجلاو

 نكل و ةالصلاانهه ناميالا نمدارملانأانملس.ةالصلا كلت بوجوب مكقيدصت عيضياالهنا:لاقرىلاعت هناكف

 ليس ىلع ةالصاا ىلع نامبالا مسا قالطإ زاجف . هدئاوفو هجئاتن فرشأو نامبالا راثآ مظعأ ةالصلا

 ةهجلاهذه نمةدزاعتنالا

 دق ناميالا نال مكتاميإ باوث عيضيال ىأ (مكتامبإ عيضيل ناك امو) هلوق 4ةعبارلا ةلأسملا)

 دعب ملاق باوثلا قاقحتسا نأ الإ .هتعاضاو هظف- لاحتسا كلذك ناك امو. ىفو ىضقنا

 (مكنم لماع لمع عيضأ هنأ نايل وك ىهر ددحاشا د لف حصف . هئاضقنا

 +. ]د ا هيفف (محر فؤرل سانلاب هللا نإ) هلوق 5

 ةمحر ىف ةغلابم ةفأرلا نأ ةمحرلاو ةفأرلا نيب قرفلا:هللا همحر لافقلا لاق (ىلوألا هلأسملا)

 اوفأرتال ىأ (هللا نيد ىف ةفأر امهم مذخأت الو) هلوقك ررضلا ةلازإو هوركملا عفد ىهو , ةصاخ

 لاضفالا هيفلخديو ؛ ىنعملا كلذ هيف لخدي عماج مسا اهناف ةمحرلا امأو .امينع لال !اوضرف اع

 (هتمحر ىدي نيب ًارشب حايرلا لسري ىذلا وهو) لاقف ةمحر رطملا ىلاعت هللا ىعس دقو : ماعنالاو

 نحلا ففختو ٠ مهل ابعأ عيضيال هنأ ىنعمب الوأ ةفأراا ىلاعت هللا رك ذف « ماعناو هللا نم لاضفا هنال

 6 نم ميحر وه لب عونلا كاذب هتحر صتخت الو ؛ لمثشأو عأ نوكتل ةمحرلا رك ذ مث ؛ مهنع

 ًاعم عفانملل بلاجو ةفأرلا ىه ىتلا راضملل عفاد هنأ

 |. ىلاعت هنأ : اهدحأ : اهوجو امبلبق امب نيمسالا نيذه قلعت هجو ىف اوركذ 4ةيناثلا ةلأسملا)

 هنم روصتي فيك ميحرااو فؤرااو (ميحر فؤرل سانلاب هللا نإ ) لاق مهناميإ عيضيال هنأ ريخأ

 «ع رخق 1١د



 ةيآلا «|ماع ا ىلا ةليقلا اناعجامو» ىلاعت هلوق ٠ (١١

 هللا لزنأف « اهبرشي ناكو تام نمع رذخا مر حن دعب اولأس ام : هريظنو « هرجأ عيضي ال هناف هلاح

 ٠ امف مهيلع حانج ال هنأ ىلاعت هللا مهفرعف (حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل) ىلاعت

 قيلي فيكف «ىلاعت هللا ىلع ءادبلا زيوج رم دلوت امإ كنقلا كلذ ناك اذإ : ليق ناف

 ؟ ةياحصلاب كلذ

 هركذيل كلذ ىلاعت هللا ركذف . قفانمل عقو كسشلا كلذ نأ : اهدحأ : هوجو نم هنع باوجلا:|:15

 اولاقف «لضفأ ةبعكلا ىلإ ةالصلا نأ اودقتعا مهلعل : اهيناثو . قفانملا كلذ لاؤسل اباوج نوملسملا

 ىلاعت هلعل : !مثلاثو. كلذ نعاباوج مالكلا اذه ىلاعت هللا ركذف «كلذ كردأ تام نم انناوخا تيل

 مهابب رطخ ول لاؤسلا كلذل ًاعفاد نوكيل مالكلا اذه ركذ

 سدقملا تيب نم لق قحالصلا نأ مع اذإ لاعت هّللأ نأ 2 ديز نبا لوق وهو( ىناثلا لوقلا ١

 لعنوكت اهنا مكتالصل هنم ةعاضإ كلذ ناك« سدقملا تيب ىلإ ةالصلا لع مرقأ وف عكا لإ

 كلذ لعفيال ىلاعت هللاو : ةعئاض نوكتف ؛ حلاصملا نع ةيلاخ ريدقتلا اذه

 مهام اكون اك ١ لب وحتلا اذه ىف ةقيقللا نم مهيلعام اك كل لا 4« ثلاثلا لوقلا)

 نمملا لوق أذهو هوامعام عيضيال هلأ و ؛ ةيانوثلا نمامدتع

 ول مهناف مكناميإ عيضي الثل فيلكتلا اذه لوبقل مكدشو : لاق ىلاعت هن اك« عبارلا لوقلا )

 مكناعإ عيضيل هللا ناكامو) لاقف « مبنامبإ عاضل اورفك ولو ء اورفكل فيلكتلا اذه اودر

 هيلع مكناعأو الكتلا اذه:لؤقل مكشو مرجالف

 ىلع ؟ نم عم باطخ (تامإ عيضيل هللا ناكامو ) هلوق نأىف اوفاتخا 4 ةيناثلا ةلئسملا))

 هللا نأ : لوألا : ةعبرأ اهوجو لوقلا اذه ىلع لافقلا ركذو . نينمؤملا عم هنأ : لوآلا . نيلوق

 مهنأ ِ تاذلإ 5 لبق نم 0-5 اع باوج'كلذو 2 كئليح نيدوجوم اوناك نيذلا نينمؤملا هب بطاخ

 اذإو ىأ (منامإ عيضيل هللا ناكامو) هلوقب ىلاعت هللا مهماجاف « ةلبقلا خسن لبق تام نمع اولأس

 زوحي : كلاثلا ء خسنلا لبق تام نم ناميإ كلذكف هللا هعيضيال خسنلا لبق ىضاملا مكناميإ ناك

 ىلإ ةالصلا نم خسنلا دعب هب ىتؤيام ناكو ؛ لطب خسن امل كلذ نأ اومهوت دق ءايحالانوكي نأ

 "لارا نم فارصلا اذهل يسدفنأب رمأأ نع لانؤمللا|نعاوتغتساو ا «ففاس ال ةرافكا ةبعكلا

 (مكاميإ عيضيل هللا ناكامو) ليقف . فلسام رفكي ام اوتأي ملو اوتام نيذلا مهناوخإ نع | لال

 200 ملت ذإو ) سو هيلع هللا ىلص دمح نامز ىف نيرضاحلا دوييلل هلوقك . كم لهأدارملاو



 اي هيلا «ءاربلع ت كنك لولا وس يلا 18

 نوفطقما :كلاذ_ نجلا د لبق 7 نإ الق ةلبقا سفنب عقو ناحتمالا [:1ق نإ انا مث * (ايلظع

 عقو ناحتمالا : انلقنإو :« فالس لاو ءابالا ةقيرط نع ضارعالاو ؛ ةداعلاو فلالا كرت

 نأ دعب الإ قح كلذ نأ فرعي نأ هنكمال ناسنالا نا ثيح نم ةليقثل امنإ:انلق « ةلبقلا فيرحتب
 هاده نم ىلع الإ «بعص ليقث رمأ كلذو « تالاؤسلا نم اهيف امع صلختو خسنلا ةلأسم فرع

 لاح نم مهايإ هلقن ركتتسي ال اك. ةهج ىلإ ةهج نم ةلبقلا لقن ركتتسي ال هنأ فرع ىّتح ىلاعت هللا

 هفس نمو . هرصب دادزا «رظنلا اذهل ىدتها نف ٠ رقفلاو ىنملاو « رقسلاو ةحصلا 0-0
 ةلأسملا هذه هيلع تلقث ءرومأالا رهاوظو ىوحلا عبتاو

 اولاقف ء لامع الا قاخ ةلأ م ىف ةيآلاه ذرب باح الا متحاف هللا ىدهنيذلا ىلعالا )ب هلوق امأ

 نالطاب انههنالو الا ناهجولاو ؛ ةفرعملا قلخ وأ ةلالدلا عضو وأ ةوعدلا امإ ةيادهلا نم دارألا
 ىذلا نا : لاقي نأ بجوف « هللا ىده نيذلا ىلع الإ لكلا ىلع ةليقث !منوكب مكح ىلاعت هن ال كلذو
 بجوف « لكلا قح ىف ةماع لئالدلا عضوو ؛ 0 ىنعم ةيادهلاو ؛ هيلع كإذ لقثرال هللا هاده

 ةفرعملاقلخ انهه ةيادحلا نمدارالا نأ انملع مهيلع لقث ايلف ؛ رافكلا نم دحأ ىلع كلذ لقثي ال نأ
 . بواطملا وهو ؛ ملعلاو

 قيرط ىلع مهركذ ىلاعت هللا نأ : 5 +. ادن أ !2العأ نم" هنع:ليا وخلا ةلوتحلا أكلاق
 , هللا ىدهب اوعفتتا نيذلا مهنأ : اهثلاثو . ءادتهالا هب دارأ : اهناثو : كلذب مهصخع حدملا

 م. سي اك ال
 ملعأ هللاو لصأالا فالخ ىلع نوكيف رهاظلل كرت هنأ : لكلا نع باوجلاو
 : لئاسم هيفق 4 ىناميإ عيضيل هللا ناكامورإل ىلاعت هلوق امأ

 : بزاع نب ءاريلات و. ةرارز نب دعسو ةمامأ ىاكء نيدلسللا نم الاجر نأ (لوألا ةلأسملا )

 انناوخإ ىفوت هللا لوسراي : مهرئاشع لاقف .ىلوآلا ةلبقلا ىلع اوتام مهريغو ؛ رورعم نب ءاربلاو
 : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؟ ملاح فيكف ىلوألا ةلبقلا ىلع

 لاكشالا ريرقت هجوو « ضعبب مالكلا ضعب لصتي لالاو . ببسلا اذه نم دب ال هنأ ٍلعاو

 ةدطقم محلا كرك نأ هيبتا محلا ريغت امل هنا : نولوقي ءادبلا عم الا خسنلا اوزوحب لنيذلا نأ

 سدقملا تيب ىلإ نيهجوتم اهم اوتأ ىتلا تاولصلاكاتنأ لاؤسلا اذهىلع ءانب مهبلقفف عقوف ٠ الطابو

 ىلإ ةحلصم نم لقن خسنلا نأ نيبو : لاكش الا اذه نع باجأ ىلاعت هللا نا مث ؛ ةعئاض تناك
 اذه نم نأو : نيدلاب كسمتم هب مئاقلا نأىف ىناثلاكلوالاو ؛ فيلكت ىلإ فيلكت نمو ٠ ةحلصم



 ةيآلا «اهيلع تنك ىتلا ةلبقللا انلعجامود ىلاعت هلوق 4

 (ربكتساو ريدأم) ىلاعتهللا لاق اء كلذب اوفصوف « هيدي نيبامع ربدملا ةلزنم اوراص ؛ لئالدلاو
 : لئاسم هيفف (تناكناو) ىلاعت هلوق امأ : هيبشت كلذ لكو (ىلوتو بذك ) لاق و

 نم ةففخعو « ءازج : هجوأ ةعبرأ ىلع اهانعم . ةفيفخلا ةروسكملا «ناد (ىلوألا ةلأسملاإ)

 «طرشلا و همزلتسملاف« ىرخاأألاب نيتلجلا ىدحإ طبر ديفت ىبف ءازجلا امأ ؛ ةدئازو . دحجوم ةليقثثلا

 ديفت ىبف « ةليقثلا نم ةفقتحلا هو ةدناثلاامأو . كتمرك أ ىتتتج نإ : كلوقك « ءازجلا وه مزاللاو

 لك نا) ىلاعت هللا لاق . مال ًاديز نا : كلوقك . ةددضملا «نا» ةلزنمب « هلمجا ىف ىنعملا ديك وت

 ىف ضرغلاو ؛ ريثك نآرقلا ىف هلثمو (الوعفمل انبر دعو ناك نا) لاقو (ظفاح اهيلع امل سفن
 فذح امع ضوعلل ةففخلا هذه ماللا تمزل امناو « لعفلا نم املي نأ زب مل ام اهؤاليإ اهفيفخت

 عبتأ نا) هلوقو (رورغ ىف الإ نورفاكلا نإ) ىلاعت هلوق ىف دحجلل ىتلا نيبو اهنيب قرفلاو ءاهنم
 ةثلاثلا امأو «انفصو اي اعيمج لعفلاو مسالا اهيلي امهنم ةدحاو لك تناك ذإ (ىلإ ىحوي ام الإ

 نإ اتلاز نألو) لاقو (نظلا الإ نوعبتت نإ) لاقو (هّلل الإ مكحلا نا) هلوقك ؛ دحجال ىتأأ ىهو
 لدا | نألاف :كاوتكف ةيئازلا ىعو ةعبارلا امأزو ءابيكسع ام ىأ (اميكمسأ

 ؛ ماللا ابمزلت ىتلا ةففخلا ىه (ةريبكل تناكناو) هلوق ف «نا» لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةلخا ىف ملا دكان شناهتم_ نك رغلاوو

 دوعيهنأ : لوألا : نابجو هيف ؟ دوعي ءىثىأ ىلا (تناك) هلوق ىف ريمضلا 4ةيناثلا ةلأسملا)

 تنك ىتلا ةلبقلا انلعج امو) هلوق ىف . ةلبقلاالإ كاذ امو « قباس روكذم نم هل دبال هنآأل . ةلبقلا ىلإ

 ةياوتلل ثينأتلاو «ةلبقلا ةقرافم ىهو « قباسلا مالكلا هيلع لد ام ىلإ دئاع هنأ : ىناثلا (اهيلع

 ناو ىأ (ةريبكل تناكناو) اذه ىلع افطع لاق مث (اهيلع | وناكىتلا مهتلبق نع مهالو ام) لاق هنآل

 ركذي ملام اولكأت الو) ىلاعت هلوقىف ليق !؟ةيلوتلا لع لدي (مهالوام) هلوق نآل ؛ةيلوتلا تناك

 آن ف رايق دإ وقد يظن إ ةليقلا هذه !كناكنإ و عملا نووكي نأ لمتحو (قسفل هنإو هيلع هللا مسا

 لصح ءالتبالاو ناحتمالا نأ ىهو « اهانمدق ىتلا ةلأسملا ىلع عرفتم ثحبلا اذه نأ ملعاو

 خسنلا ببسب لصاحلا لاكشالا نآل ؛ ىلوأ ىتاثلا نأ انيب دقو « ةلبقلا ليوحتب وأ « ةلبقلا سفنب

 نإزو) هلوق ىف ةريبكملاب لاعت هللا هفصو اذملو . تاهجلا كلت ببسب لصاحلا لاكشالا نم ىؤقأ

 (ةرييكل تناك

 (مههاوفأنمجرخت ةللك تربك ) 00 كنسم ةقاش ةليقثل :ىنعملاف ( ةريبكل )) ىلاعت هلوق امأ

 هللادنع ناك كلذ نإ) لاقو (ميظعناتبم اذه كناحبسإ) ىلاعت هللا لاقو . كلذب ةيرفلا تمظع : ىأ



 ١ى١/ ةيآلا «املع تنك ىتلا ةلبقلا انلعجامو» ىلاعت هلوق

 مأ) هلوقك « للعلا ناكم ةيؤرلاو « ةيؤرلا ناكم ملعلا عضت برعلا نأ اذه نانغوأ رنا جلا اك

 نإ وهرب ءازفلا هيلإ بعدان :ايهماللو ةقاكتنم ةظاعلاار قايد هانارسر ا هاذ 1

 : لهاجلا لوقيف : اعمتجا القاعو الهاج نأ هلاثمو « نيبطاخلاىلإ عجار ةيآلا هذه ىف ملعلا ثودح

 ه2 ا معنل امهنيي عمجنسو « بطحلا قرحت رانلا لب : لقاعلا لوقيو . رانلا قرح بطخلا

 اذه نم ضرغلاو اودلعتل الا ىأ (ملءنل الا) هلوق كلذكف . لهاجلا انيأ ملعتا : هانعم . هبحاص

 فاضأف (ىده ىلعل مك ايإ وأ انإو) هلوقك « باطخلا ىف قفرلاو ةلاتسالا : مالكلا نم سنجلا

 : اهسداسو (ملعنل الا) هلوق اذكف ؛ بطاخلاب ًاققرو باطخلل ًاقيقرتهسفن ىلإكشلا مهوملامالكلا

 ؛ ةدئاز ةلص ىلعلا نأ#اهدبايزوكلذةتيايكلالعلا ذل معي ال هن اك ىذلا ربتخلا ةلماعم مكلماعن

 تاللقتاو؛ نيعبتملاعابتا لصحبلالا : هأنعم (هيبقع لعبلقني نم لوسرلا عبتي نمرلعتل الا ) هلوقف

 .ىنم اذهناكاه : ىأ . ىنم اذههللا لعام : كسفن نع هيفنت ىذلا ءىثلا ىف َكلوق هريظنو : نييلقنملا

 ٠ هللا هيلعل ناكول هنأ : ىنعملاو

 نف « اهليوحت ببسب وأ ةلبقلا نييعتببسب تلصحةنحلا هذه نأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأملا)

 ؛ ةيعكلا ىلإ لصي ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنآل ةلبقاا نييعت بيسب تلصحا4إ : لاق نم ساناا

 هنا مس « مهتلبق كرت هنا ثيح نم برعلا ىلع كلذ قشف « سدقملا تيب ىلإ ىلص ةنيدملا ءاج املف

 نورثكالا امأو : مهتلبق كرت هنا ثيح نم ؛ دوهبلا ىلعكاذ قش ةبعكلا ىلإ ىرخأ ةرم هلو امل

 هللا ىلص ًادمح نإ : اولاق مهناف . ليوحتلا ببسب تاصح امإ ةنحلا هذه : اولاق قيقحتلا لهأ نم

 ع هنأ ىنخاب : لاقهنأ جي رج نبأ نع لافقلا ةحرل هيأر ريغت اا هرهأن منية. ىلعناكولطسو هيلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىناا هجوت امل : ىدسلا لاقو . انهه ةرمو انبه ةرم اولاقو . لسأ نم سان

 . اهوكرت مث ةلبق ىلع اوناك مهلاب ام: نروقفانملا لاقق سانلا فاتخا : مارملا دجسملا وحن
 : نورخآ لاقو . سدقملا تيب وحن نولصي مهو اوتامنيذلا انناوخإ لاح ملعن انسا : نوءلسملالاقو

 نزح ىلا ريض نوك نعللا لاق "هذا ومو خللأ لبا لإ ناقل

 ببسب ةلصاحلا ةهبشاا نم رظعأ خيسنلا سمأ ىف ةيبدشاا نآل ىلوأ ريخآلا لوقا اذه نأ ملعاو

 (هللا ىده نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناكناو) لاقف ةريبكلاب ىلاعت هللا امفصو دقو « ةلبقلا نييعت

 . ىلوأ هللغ هل ناكف

 . هلوسرو هللاب رفكي نم : هانعمو . ةراعتسا (هيبقع ىلع بلقني نمي) هلوق 4ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ناتكدلا 0 ابلف 6ك ا هندب و 6 كرت دق هيي ىلع باقنملا نأ تر هجوو
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 هلا نار كلك انلاانلسملا الك هنود لاط ذلك 111

 تدق "فليت" ىف ةكحلا اناسل (اهيلع ا ىتلا) هلوق نوكي نأ زوحب : ىتاثلا . ءالتباو سانلل

 ركرشلا اك راعاومأ ناك نضسقملا كيب كلابقتتا نأ. ةمكللا“ لتفتس أ كارمأ 1

 سانلا نحتمنل ؛ سدقملا تبب ىهو . اذه كتقو لبق اهملع تنك ىتلا ةهجلا ةلبقلا انلعج امنإو

 الول : لاقف سم وبأ هر 2ذ ثلاث هجو انههو « هنع رفنيو هعبتي ال نمو لوسرلا 00

 لاقي دق هنآل ءاهيلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك لبق نم ةلبق ىلع ةبآلا لدت مل تاياورلا

 هلوقك . لزب مل: ىنعمف «ناك» :لاقي دقو (ةمأ ريخ متنك ) ىلاعت ه5 7 مك

 مل ىتلا ىأ (اهيلع تنك ىتلا ةلبقلا اناعج امو) هلوقب داري نأ عنتمي الف (امكح ازيزع هللا ناكو) ىلاعت

 ءااذك ون اذكتذلإ ةسكلا ٌّيَضَو :اهنلعلوت

 : لئاسم هيفف (هيبقع لع بلقني نم لوسرلا عبي نم ملعنل الا) هلوق امأ

 ضرغلا حصي له هنأ ىف مالكلاو ضرغلا مال (ملعنل الا) هلوق ىف ماللا (ىلوألا ةلأسملاإ

 مدقت دقف مالكلا اذهليوأت فيكف حصي الذأ ريدقتبو ؛ حصي الوأ هللا ىلع

 الصاح نكي مل ءىنثلا كلذب ملعلا نأ مهوب اذك ىلعنل الإ اذكو اذك انلعج امو (ةيناثلا ةلأسملا)

 اهعوقو لبق ءايشالاكلتلعي مل ىلاعتهّللا نأ ىضتقي اذهو « ملعلا كلذ هل لصحيل لعفلا كلذ لعف وهف

 هللا فف نآلا) هلوقو (نيرباصلاو كتم نيدهاجما لعن ىتح كتولبنلو) هلوق لاكشالا ىف هريظنو

 هلوقو (اوقدص نيذلا هللا نملعيلف) هلوقو (ىثخي وأ ركذتي هلعل) هلوقو (افعض مف د ف

 هل ناك امو) هلوقو (نيرباصلا معو م اودهاج نيذلا هللا معي املو ةنجلا اولخدت نأ متلسح م

 ذإو) هلوق ىف ىصقتسم رم دق ةلأسملا هذه مالكلاو (5 ةرلالا نق ةلاعوم معنا الإ لس نم مملع

 نيسنلا نم انبزح ملعيلالإ : هانعم (ملعنلالإ)هلوةنأ اعد 9 زوار قمدنع ارواعأ نرروفلاو (ىلتبا

 داوسلار معحتق : لاقي هنمو . انؤايل وأ اهحتف: ىندم . ةينالفلاةدلبلا انحتف : كلملا لوقي اك. نينمؤملاو

 نأهلىغبني نكيلوىنهتشو؛ىنضرقي مف ىدبع تضرةتسأ»هبر نعد كح امفمالسلاوةالصلاهيلعهلوقهنمو

 مودعملا لصحيل هانعم :امناثو « ىنن اماه الاول نام نمو كي ديلا فاو “هذا انأ َوءارهدا ولزوم فخفت

 هللا هملعي نأ ليحتسا هدوجو لبق هناف ؛ ا هللا هبلع 0 راص اذإ م ) 0 ريصف

 :انلق . لعلا ثودح ىضتققي اذهف : لبق ناف . 5 خلا ا ملعنل الإ) هلوقق 0

 : اهثلاثو . رومشم هيف فالخلا دجو اذإ هدوجوب ٍلعوه له دجويس ءىثلانأب ملعلا نأ ىف اوفلتخا

 نم نونمؤملا لعيف ؛ قافنلاو صالخالا نم مهبولق ىف ام فاشكناب 0 نم ءال وه زيفل الإ

 (ملعنل ل اهدي ازا اواو ملعلا دئاوف دحأ هنالل , الع زيمعلا ىمسف ؛ نوداعي نمو مهنم نولاوب



 ١ ةيآلا «املع تنك ىتلا ةلبقلا انلعجامو»ىلاعت هلوق

 لس لس لس 6 لس همم © لس

 بق نع روحو عبي نم عل الإ الع تنك ىتأ ةلبقلا نع امو

 نا هه آ#

 يضل 0 3 ىَدم َنيذلا لع الإ ةرييكل تتاكنإو هسيبقع ىلع

 <14 ميحر ر فور الاب هما نإ مكَناَمإ

 ؛متىذلاام فرعي دوقعلا ىلع دهاشلا نأ 6 2 ةمايقلا 2 كلذب كودبشل مث“ دارلا نمو ٠ لبياقلا

 ماجلا دنع كلذب دهشي مث « متي ل ىذلا آو

 ضفاورلاوجراوخلاو ةببشملاوحن . هقسفوهرفك رهظنمنأ ىلعةيآلا تلد 4 ةسداسلا ةلئسملا)

 الو ؛ ةيريخلاو ةلادعلاب مهفصو نم ءادهشلا لعج امنإ ىلاعت هللا نأال . عامجالا ىف هب دتعيال هناف

 |. انابارماك وأ نهتلا درا كفك" 0 وأ لوقب رفك وأ قف نم مكحلا كلذ ىف فلتخي

 ىضتقي م طوق ناكل ل انلل اكس |ةب لو (سانلا ىل اع ءادبش) لاق اعإ « ةعباس )| ةلئسملا 9

 لاخلا ىفدل الل هيلع كلل ذو لعفب اغإو لوقب امإ فيلكتلا

 ؟ ارخآ تمدقو الوأ ةدابشلا ةلص ترخأ م:لبق ناف

 فبنروكب صاصتخالا : رخآلا ىفو ؛ مالا ىلع مهتداهش تابثإل والاف ضرغلا ن'ال:اناق

 مهيلع اديهش لوسرلا

 هيبقع ىلع بلقني نم لوسرلا عبتي نم ىلءنل الإ اهلع تنك ىتلا ةليقلا انلعج ام ورب ىلاعت هلوق

 سانلاب هللا نإ مكنامإ عيضيل هللا ناكامو هللا ىده نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناك نإو

 (محد فؤرل

 ىأ (ةريحت نم هللا لعجا») هلوةك . انبكح امو انعرشام هانعم (انلعج امو) هلوق نأ معا

 ناك: لئاقلا .لوقك ...اهلابقتسال ا دقتعم كنك ىأ(ابيلع: تنك )طلوقو اانيدءابلطلا ل و اريضرش ا

 . لعج ىلوعفم ىناث وه امنإ « ةلبقلل ةفصب سيل (اهيلع تنك ىتلا) هوقو . نيد نالف ىلع نالفل

 مالكلااذه نوكي نأ : لوالا : نابجو انبه مث . ابيلع تنك ىتاا ةبجلا ( ةلبقلا انلعج اهو) دير

 هب ىللصي "نراك مالسلاو ةالصلا هيلع .هنال كلذو « ةلبقلا لعج ىف .ةكحلل ناي

 لوح مث. دوييلل ايلات دريل اذنعزإ وسيما رك قر القا رمأ مث , ةبعكلا ىلإ

 اناحتمالا اهلا كانددر امو : ىنعي . الوأ اهءلع تنك ىتلاةهجلا : ةلبقاانلعج امو : لوقنف : ةبعكسلاىلا



 ةيآآلا «اطسو ةمأ 4 انلعج كلذكو» ىلاعت هلوق ١

 نييونيعلاب راصبالا نيب ناكاكو.. هترصبأو .هتيأر اذإ اذك تدهاش : لاقي . ةيؤرلا وه دوبشلاو

 فراعلاو « ادوهشو ةدهاشم : باقلا ىىتأا ةفرعملا ىمستدق مرجال « ةديدش ةبسانم بلقلاب ةفرعملا

 راص اهم ىتلا ىه اهنألل . .ىثلا ىلع ادهاش : ءىثنا ىلع ةلالدلا تيمسمم . ادهاشمو ادهاش : ءىثلاب

 كلذ ىمس ؛ كلذ لع ليلدلا ىرجم ايراج : هلال نيبملاو ؛ ءىثلا نع ريخلا ناكاملو ؛ ادهاش دهاششلا

 ظافلأب سانلا قوقح نع ربخي نمب عرشاا فرع ىف ظفللا اذه صتخا مث ءادهاش اضيأ ربخلا

 هنع فشك و ءىث لاح فرع نم لكنا : لوقنف اذه تفرع اذإ « ةصوصخم تاهج ىلع ةصوصخم

 ةرخآلا ىف نوكت نأ امإ ةدابنشاا هذهف « ةدابشلاب ةمّلا هذه فصو ىلاعت هللاو « هيلع ادهاش ناك

 اونوكينأ لج ًالايندلا ىف الودع مباعج ىلاعت هللا نأل ةرخآلا ىف نوكست نأ زئاج ال ءايندلا ىف وأ
 . اسيندلا ىف الودع ميلعج ىلاعت هنا انلق امتإ ءايندلا ىف ءادبش اونوكي نأ ىضتقي كلذو « ءادبش

 ؛ لاحلا ىف هلوصح نم لقأ الف ىضاملا نع رابخإ اذهو (ةمأ ىانلعج كلذكو) لاق ىلاعت هنأل

 ةمأ مك انلعج كلذك و) لاق ىلاعت هنال « ايندلا ىف ادوبش مهتروريص ىضتقي كلذ نا انلق امنإو

 ىلع ءازجلا بيترت اطسو مهتروريص ىلع ءادهش مهنوك بتر (سانلا ىلع ءادهش اونوكنل اطسو

 ايندلا ىف ءادبشمهنوك فصو لصحب نأ بجو ايندلا ىف اطسو مهنوك فصو لصح اذاف ؛ طرشاا

 ناكناو « ادهاش "رمد ةداهشلا لمحتمو « انندلا قالإ لصحب ال ةدايشلا لطح : لبق ناف

 ةمايقلا ىف الإ لصحم ال ءادأآلا

 ل را كاسل زا لي قمل راتبا لطتنلا الل نادال رح ةيآل اق ةاريطللا ةدلرشلا :انلق
 ةماآلان وك ىضتقت ةبآلا نأ ثيثف ٠ لمحتلا ال ءاد"الا ىه . ةلادعلا امف ربتعي ىبا ةدابشلاو ةدامشلا

 نوكي نأ ءىث نع اوربخأ اذإ ةمالا عومج نوكي نأ ىضتقي كلذو ءايندلا رادف ةدابشلل نيدؤم

 ةجح عامجالا نأ ىلع لدت ةيآلا نأ تبثق ؛ اذه الإ ةجح عامجالا انلوقل ىنعمالو : ةجح رهلوق

 انيأ كرا فهي نم

 ةلالدلا هذبب انيب ان النيلو الا نياوقلا لطبياللوقلا اذهتحص ىلعهان ركذ ىذلاليلدلا نأ لعاو

 ىلع اضيأ ةمايقلا ىف ادوهش مهنوك ىنانيال اذهو ءايندلا ىف ادوبش اونوكي نأو دبال ةمأالا نأ

 ىلإ ةراشا (ساناا ىلع ءادبش اونوكتل) ىلاعت هلوق نأ لصاحلاف ؛ هب رابخ الا تدرو ىذلا هجولا

 هلوقكلذ دكؤيو « قا سانلل نيبي عامجالا دنع : محلوق نأ ثيح نم ةجح عامجالا دنع موق نأ

 ةداهشلا مهل كلذ عم لصحت نأ عنتميال مث ؛ انيبموايدؤم ىنعي (اديبش مكيلع لوسرلا نوكيو) ىلاعت

 نم هدنع اوفوع قحلا اوتيثأ اذإ مهن ال ٠ لمحتلا ىرجب ايندلا ىف مهنم عقاولا ىرجيف ةرخآلا ىف



 ؟و ةبآلاءاطسو هم مكانلعج كلذكو» ىلاعت هلوق

 انماع : نولوقيف متفرع نبأ نم مالا لوقتق « نودبشيف مسو هيلع هللا لص دم ةمأب قؤيف « لعأ

 ةالصلا هيلع دمحمب ىتْؤيف « قداصلا هيبن ناسل ىلع « قطانلا هباتك ىف ىلاعت هللا رابخاب كلذ

 لك نم انتج اذإ فيكف) هلوق كلذو « مهتلادعب دهشيو « مهيكزيف هتمأ لاح نع لأسيف  مالسلاو

 لل وأ“ هن رج و وه ةنطوزلا هذه قوشاقلا نعط دقو (اديبش ءالدؤه لع كب انشينو دنيشباةمأ

 اذهو «نوبذكي دق ةمايقلا لهأنأ ىلعءانب اذهو « مهءايبنأن وبذكي مالا ن أن عقي اورلا هذهرادم نأ

 مل مث ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ماعناألا ةروس ىف ةلأسملا هذه ىلع ملكتنس انأ الا  ىضاقلا دنع لطإب

 نأ : اهيناثو (مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظنا « نيكرشم انك !ه انبر هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكت

 ناكاذإو « ءايبناألا قدص ىلع ىلاعت هللا ةداهش ىلإ ةرخآلا ىف ةدنتسم لوسرلا ةداهشو ةمالا ةداهش

 ؟ ءادتبا كلذب محل ىلاعت هللا دهشي مل ملف كلذك

 ةرداملاب مالا رئاس نع لضفلا ىف سو هيلع هللا للص دم ةمأ زيبمت كلذ ىف ةكحلا: هباوجو

 مالا رئاسىلإ ةبسنلاب مهف . اعيمج مهب نامبالاو « ءايبنالا عيمج قيدصتو « ىلاعت هللا قيدصت ىلإ

 مهيلعمماألا ةداهش لبقيالو ؛ ممآلا رئاس ىلع مهتداهش هللا لبقي كلذلف « قسافلا ىلإ ةبسنلاب لدعلاك

 ةدابش ىمسنال رابخالا هذه لثم نأ : اهثلاث و . مهتبقنمو مهتليضف نع افشكو « مهتلادعل: ارابظا

 هللا ربخأ ىذلا ءىشااو «دهشاف سمشلا لثم تملع اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل فبعض اذهو

 هيلع ا زاوج بجوف ؛« سمشلا لثم مولعم وهف هنع ىلاعت

 ديزنبا لاق اهيف قحلا اوفلاخ ىتلامهلامعأب سانلا ىلع اودبشتل : ةيآلا ىنعم اولاق : ىناثلا هجولا

 سفن 1ك تءاجتو) ىلاعت هللا لاق. ذابعلا:لامعأ كابئاب نولكاوملا كبتالملا ؟اباوأ : ةعبرأ دابشتالا

 امارك نيظفاحل يلع نإو) لاقو (ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفليام) لاقو (ديهشو قئاس اهعم

 هيلع ىسيع نع ايك اح ىلاعت هلوقب دارملاوهو :ءايبن الا ةدابش : اهيناثو (نولعفتام نوبلعي نيبتاك

 0 تنأو مهيلع بيقرلا تنأ تنك ىتتيفوت املف مهيف تمدام اديبش مهيلع تنكو) مالسلا

 ركب اوهلمانلا لكان يقر اوناوكعلا) تي ال رمد ةتللأو ملسو هيلع هللا لص دمح قحفف لاقو (ديهش

 0 ءال وه ىلع كب انئجو ديبشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف) لاقو (اديهش مكيلع لوسرلا
 موقي مويو) ىلاعت لاقو (ءادبشلاو نييبنلاب ءىجو) ىلاعت لاق ؛ ةصاخ دم ةمأ ةداهش : اهثلاثو

 مهياعدبشت موي ) ىلاعت لاق ؛ هنم بحيأ لب رارقالا ةلزنمب ىهو حراوجلا ةداهش : اهعبارو (دابشألا

 ةيآلا (مههاوفأ ىلع متن مويلا) لاقو «ةيآلا (مهتنسلأ

 دهاشملاو ةداهشلا نأ هريرقتو ؛ ايندلا ف نوكي امنإ ةدابشلا هذهءادأ نأ (ىناثلا لوقلا)

 «(:؛ رخف ١6١9



 ةيآلا ءاطسو ةمأ ىانلعج كلذكو» ىلاعت هلوق 1

 مهتيريخو مهتلادع نع ىلاعت هللا رابخانا متاق مل : هلوق « هنايب مدقتام ىلع انيهذم اذه : اناق

 ؟ رئاغصلا نع مهبانتجا ىضتقي

 سيل ةريغصلا لعفو « هنع رخلا لوص- ىضتقي قدصلا ربخاو ؛ قدص ىلاعت هللا ربخ : انلق

 رابخالا نم معأ ريخ هنأب صخشلا نع رابخالا : لوقي نأ لئاقلو ء ضقانتم امهنب عمجاف ؛ ريخ

 نيمسقلا نيذه ىلإ هميسقت حصي هناف كلذلو ؛ رومألا ضعب ىف وأ ء رومألا عيمج ىف ريخ هنأب هنع

 ميسقتلا درومو ؛رومأألا لكىف وأ ضعبلا نود رومآلا ضعب ىف اريخ نوكي نأ امإ ريخلا : لاقيف

 نوط. ةزيخاذنأ يلع قاناضياا/ نضعبلا نو ذا هج ؤلا ضع ماليا ناك نو « نيمسقلا نيب كرتشم

 اذهنأ تبثفع رومالا لكفف مهني ريخ نع ىلاعت هرابخإ ىضتقيال ةم"الا ةيريخ نع ىلاعت هللا رابخا

 الإ ؛هقفلا لوصأى ةلالدلا هذه انرصن دق انكو . رئاغصلا نع الضف رئابكلا ىلع مهمادقا ىفاني ال

 ةمأ 5ك انلعج كلذكو) هلوق نأب هنع بيجأ دقق رخآلا لاؤسلا اهأ : اهلع دراو لاؤسلا اذه نأ

 2 نهو ةيآلا هذه لور تقو أدوجوم مم ناك نم 04 اهرخآو املوأ ةماللا عيب باطخ (اطسو

 « لكلا لوانتي (مايصلا مكيلع بتك « صاصقلا مكيلع بتك ) هلوق نأ امك« ةعاسلا مايق ىلإ مدعب

 3 هرجاوزو 1 ىلاعت هللا فيلاكت رئاس كلذكو « تقولا كلذ ىف نيدوجوملاب صن ما

 ةمالا عيمج باطخ

 مكح امناف « ةعاسلا مايق ىلإ ذجوي نم عيمج اباطخ اذه ناكل كاذك ىمأالا ناكول : لبق ناف

 ؟ مثدعب نم ىلع ةجح مهتلعج ىت> ةلادعلاب رصع لكلهال تمكح نبأ نق ةلادعلاب مهتعامج

 ىف اهعومجمب اهرخآو ةماآلا لوأ انريتعا ولف ؛« سمانلا ىلع ءادبش مهلعج امل ىلاعت هنال: انلق

 نأانملعف , هيلع ةجح ةم“الا نوكُت نم اهتاضقنا دعب قبب ملذإ ةدئافلا تلازل اهريغ ىلع ةجح اهنوك

 ىلا ةعامجال مسا :ةمآلا ناف « ةمالاب دحاولا رصعلا لهأ ةيمست زوحبو رصع لك لهأ هب دارملا

 مهنع ريعف (اطسو ةمأ) لاق ىلاعتهنأآلو كلذك رصع لكلهأ نأ كش الو «ةدحاو ةهج مؤت

 رع لك لعأ لراش اذه نأ كش الو , ةركسلا ظفلب

 ىلع ءادبش اونوكنل) ىلاعت هلوق ىفةروكذملا ةدابششلا نأ ىف سانلا فاتخا(ةسماخلا ةلئسملا)

 انذدلا قروأ ةرجالا ف لصخ مانا

 : نابجو مهل لوقلا اذه ىلإ نوبهاذلاو ٠ ةرخآلا ىف عقت اهنا : لوألا لوقلاف

 . مهنوبذكي نيذلا مهمتأ ىلع ءايبنالل دهشت ةماللا هذه نأ:نورثك لا هيلع ىذلا وهو . لوألا

 وهو اوغلب دق مهنأ ىلع ةنيبلاب ءايبنالا ىلاعت هللا بلاطيف « ءايبناألا غيلبت نودححي مالا نأ
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 لصقو « شانلا ىلع ءادبش اونوكيل الودع مهنوكب كح ىلاعت هنأ لاتحالا اذه

 ىلاعت هللا نكلو « رئابكلاو رئاغصلا رع مهبانتجا انملس . ةداهشلا عنمب ال رئاغصلا

 ققحتت امنإ ةدابشلا هذه نأ مولعمو ؛ سانلا ىلع ءادبش مهنوكل ناكام:إ كلذب مهفاصتا نأ نيب

 ةلاح ال : ءادآلا ةلاح ربتعت ا دوهشلا ةلادع نآل : كانه مهتلادع قةحت بوجو مزليف ةرخآلا ىف

 كلذك ايندلا ىف مهنا تلق ملف ء ةرخآلا ىف ةموصعم ريصت ةمآلا نآل ؛ هيف عازنال كلذو ؛ لمحتلا

 دنع نيدوجوم اوناكن يذلا مث باطخلا اذه نيبطاخلا نكل ءايندلا ىف الودع مهنو تو

 ةلادع ىضتقت ةيآلا هذهف كلذك ناك اذإو « لاحم دجوي مل نم عم باطلا نآل ؛ ةيآلا هذه لوزن

 نأ ىلع لدت ةيآلا هذهف « مهريغ ةلادع ىضتقت الو « تقولا كلذ ىف نيدوجوم اوناكنءذلا كئاوأ

 نكل « هيف كئلوأ لكل وق لوصحانملع اذإ الإ عامجالاب كلسمتنال نأ بجيف ؛ قح كئلوأ عامجا

 ىلإ مهنم دحاو لكءاقب انيلعو . مهنايعأب ماوقألا كتل وأ نم دحاو لك انملع اذإ الإ نكميال كلذ

 ناك املو  عامجالا كلذ ىف ممرسأب مهلاوقأ لوصح انيلعو : ملسو هيلع هللا ىلص دم ةافو دعبام

 عامجالاب كسلا عنتما رذعتملاك كلذ

 (ًاطسو ةمأ 5 انلعج كلذكو) هلوق ناف مسنال انلق : رهاظلا ةكورتم ةيآلا هلوق نع باوجلاو

 رمأ لك ىف مهنأ اندنعو « ةفصلا هذه هريغ عم هعامتجا دنع مهنم دحاو لك لعج ىلاعت هنأ ىضتقي

 دق كلذ دنعف اوفاتخا اذإ لب ءرمألا كلذ ىف الدع نوكي مهنم دحاو لك نافذ ؛ هيلع اوعمتجا

 باطخ (.ك انلعج) هلوق نال ؛ عامتجالا لاح مبعم باطخ اذه نا انلق اغار حيبقلا نولعفي

 الدع مهنمدحاو لكن وك ىضتقي اذه نأ انملس نإو انأ ىلع ؛ هدحو مهنم دحاو لكل ال مبعومجي

 قابلا قح ىف هب الومعم ىقبي نأ بجوف هيلع ماق ليلدإ ضعبلا قح ىف هب لمعلا كرت لوقت انكل
 اهفدجوي نأو دبال هنأ دارملا لب «كلذك مهلكنأ ةيآلا نم دارملا سيل  ءاملعلا لاقام ىنعم اذهو
 لوقلا ىلع مهتعامج عامتجا ىلإ انرقتفا مهنايعأب مهملعتال انك اذاف ؛ ةفصاا هذبب نوكي نم مهنيب

 ًادحاو نا لاق اذإ مالسلاوةالصلا هيلع وسرلا نأ هلاثم  مهتلمجىف نوربتعملا لخدي ككل لعفلاو

 نيعمتجيمدالوأ اندجووهنيعب هملعنإ اذاف ريبدتلاو ىأرلا ىف ابيصم نوكي نأو دبال نالف دالوأ نم
 لع ذحاولا “ئوس اوكمتجا 1ذ] امان ىلا كلذ هيف لجلي تاو ا يال هلال انك هامل 1

 ريثكلاق اذهو . فلاخ ىذلا دحاولا كلذ عم باوصلا نوكي نأ زيوجتل اقح هنوكب كحن مل ىأر

 بيص1لا' لاوق ىقاةماف ةجملا" ناك اطنخ ناك نع انيضم ناك نا ةفاالا ىااتؤاكول انآ : ءابذتلا

 نأ مزل « مهتلادع نم دارملا وه ًأطسو مهنوك نم دارملا ناكول : هلوق ءىطخملا لوقت ةتبلا ربتعن ملو

 لاعت اقل ديفلا لغف نوكي
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 تلاق ٠ بهذملا ىف عرص اذهو ؛ هقلخو هللا لعحجب مهتيريخو ةمآلا هذه ةلادع نأ ىلع ةلاد ةيآلا

 اوراتخا ةمآلا هذهل اهلعف ىّتم هنأ ىلاعت هللا لع ىلا فاطاألا لعف لعجلا اذه نم دارملا : ةلزتعملا

 تاما دل اااانع نأ لاول ؛ ءوج ال: سفنع يااا بامأ !>لًّبملاو لوقلا ف تاوضلا اهدنع

 دق انكل « اهرهاظ ىلع ةيآلا لمح نكميال هنأ ىلع لئالدلا مايق دنع الإ هيلإ راصيال ام كلذو

 حدملا لصفب كسقلا بابلا اذه ىف ةلزتعبللام ىصقأ انعم الإ تسيل ةرهابلا ةيلقعلا لئالدلا نأ انيب

 ةلئسمب مهل وصأ لبع ةضقتنم ةقيرطلا هذه نأ ةريثك ًارارم انيب دقو « باقعلاو باوثلاو « مذلاو

 لاق ىلاعت هنأ : ىناثلا هجولا : ةنبلا هيلا تافتلاال ضوقنملا مالكلاو « ىعادلا ةلئسسهو ؛ ملعلا
 صخيرلاعتهنأ ف انلوق ىلع ةيآلا هذه ةلالد انيبدقو (ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نمىده-) ةيالا هذهلبق

 امهنم ةدحاو لك نوكتل كلذىلع ةلومحت نوكست نأ بحب هبآلا هذهف ء« ضعبلا نود ةيادهلاب ضعبلا

 وحل 4“ قفاظلاللا“ نما 'للغت هللا “نو دقم قاما لك نأ: كلاثلا ةجولا:# ىرخاللا كومضمل ةدك وه

 نأ وهو : عبارلا ٠ ةدئاف ىنعملا اذب نينمؤملا صيصختل نكي مل كلذك ناكاذإو « هلعف دقف ؛ لكلا

 زوجال بجاولاو ؛« بجاو فطالا لعفو ةمآلا هذه ىلع نانتمالا ضرعم ىف كلذ ركذ ىلاعت هللا

 نائتمالا ضرءمؤ هركذ

 ةمآلا عامجإ نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا روهجو بادصالا روبمج جتحا (ةعبارلا ةلئسملاإ)

 تاروظلا نم ءىثىلع اومدقأ ولف مهتي ريخ نعوةمآلا هذه ةلادع نعرلاعت هللا ربخأ اولاَقف ؛ ةجح

 ةجح مطوة نوكي نأبجو تاروظحلا نمءىبث ىلع نومدقيالمهنأ تيئاذإو ةيريخلاب اوفصتا امل

 دحاو لك فاصتا ىضتقي ةلادعلاب ةمألا فصو نال « رهاظاا ةكورتم ةبآلا : لبق ناف

 ةمأألا ىلع اهلمحن نحنذ ء ضعبلا ىلع اهامح نم دب الف ؛ ةرورضلاب مولعم كلذ فالخو ؛ اهب مهنم

 ا ا لا ملسنال نكل « رهاظلا ةكورتم تسييل اهنأ انيس . نيموصعملا

 دال ا را لكلا ةلازع نأ: ك1: نيج الا ةطراغم' اهئفرك >< يلا ةوجولاز

 نأ كلذ ىضتقاف ؛ اطسو مهلعج هنأ ىلاءتهللا ربخأ دقو . دبعلا لعفنم اذهو : تامرخلا بانتجاو

 مزا الإو ءالودع مهنوك ريغ ًاططمو مهنوك نوكي نأ ىضتقي كلذو . ىلاعتهللا لعف نماطسو مهنوك

 ؛نيئيش نيب اطسوتم نوكي امل مسا طسولا نأ : ىناثلا . لاحم وهو نيرداقب دحاو رودقه عوقو

 ةيريخلاب مهفاصتا انبلس لصآلا فالخ وهو « كاّرتْدالا ىضتَقي ةيريخلاو ةلادعلا ىف ةقيقح هلع

 لمتحا كلذك ناك اذإو ؟ طقف ربابكلا نع بانتجالا:فصولا اذه لوصح ىف كيال نكلو

 00 مهتيريخ ىف كلذ حدقي الف انااا ىف كلا الجت نك تاو هللع اوءمجأ ىذلا نأ
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 يهز: لوقا ندشلا امأ زائطم والا جلاب كيلعد

 مكاظعلا ىلايللا ىدحإتلزن اذإ مهمكح مانألا ىضري طسو م

 وهو .الدع ىأ (اطسو ةمأ ماناعج كلذكو) حاحصلا ىف ىرهوجلا لاقف لقنلا امأو

 ةقيقخ *لفتشولا-  ةرآ :اهدحأ :.هوجلوقف ىتدملا امأأو : ترطغو:لاآ1ن1 نيفحالا هلاق ىذا

 قالخالا ىف طسونملاف « نائيدر طيرفتلاو طارفالا فرط نأ كيش الو « نيفرطلا نع دعبلا ىف

 اطسو لدعلا 3 اعإ : اهناثو .الضاف الدتعم ناكف .نيفرطلا يولع اني نوكي

 ؛!نيفرطلا .دعتأ انل] :لبع الل ةضدلا /لذتسملا ىلا دجلا) ادينصقلا يط] لإ لعل نا

 نأ زؤجمال ةنآل مهل حدملا ةقيرط (اطسوتمأ ؟ انلعج كلذكو) هلوقب دارا نأ كشال : اهثلاثو

 لوسرلا ةدابش كلذ ىلع فطعي مث ؛ هل ًادوبش مهلعج نأ ىف ةلعلاكهلعجيو ًافصو ىلاعت هللا ركذي

 حدمي نأ زوجي الو « نيدلا باب ىف حدملاب قاعتيام (اطسو) هلوقب دارملا نأ تبثف ءحدم كلذو الا

 طقاولا نمردازملا نوكيانأ تحالف ؛الودعممنوكب الا ادوهشمهنوكب مهيلع هنكح لاح دورششلا هللا

 ؛لادتعا ىلعو ءاوس ىلعهفارطأ رئاس عم همكح نآل ؛ هطسو ءىنلا عاقبلدعأ نأ :اهعبارو : ةلادعلا

 راص طسولا ىف كلذ حص الف ةطوحم ةيم طاسوالاو .داسفلاو لاخلا اهيلإ عراستي فارطألاو

 ةهج نود ةهج ىلإ ليمبال ىذلا لدتعملا نع ةرابع هناك

 ::هوجول: لاوالا نى وأ 'ريسفتلا اًذهو.: اولاق ءةراخ ءىث لك نما طسولا نأ : ىاثأا لوألا

 نم الج تيرتك ١١ فاشيكلا' ككلاض لاق. تااذاملا ف لمعتيس طسولا ظل آل

 دجويال ةلادعلا تفنصوو : ريناندلا رابخ نم دارأ ةنهت اطس نم ىطعأ : لاقف ؛ يحال ةكمب ىنارعأ

 كيف أ" ةمأ منك )لاعت هلل قااطم هنأ : قاتلا - لوأ ىتفلا ]دهم ناكف : تاداس

 مهيف طسو اذهو ءالضف رثك أ هنأ ىنعملاف بسن انطسوأ نالف : لاق اذإ لجرلا نأ : ثلاثلا (سانلا

 : ليقف ؛ هلوح مهو مبطسو ىف وهف سيئرلا نوشوحتي عابتاألا نأ اذه لصأو . ةدالقلا ةطساوك

 يملا اذ

 طرفملاوطرفملا نيب نيدلا ف نوطسوتم وهنأ ىنعم ىلع أطسو اونوكي نأ زوج : عبارلا لوقلا

 ريطوتك ا ورصقال و الإ وانا ولعت . احن تعكر مل مهنال « ءايشألا ف رصقملاو ىلاغلاو

 هيف اورصق اثم كلذ ريغو بتكلا ليدبت و ءايننالا ,لتق ف؛دوعلا

 ملعأ هللاو ةيفانتم ريغ ةيراقتم لاوقأللا هذه نأ ملعاو

 هذه نال , ىلاعت هلل قولخم دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذب. باصحألا جبتحا (ةثلاثلا ةلئسملا)
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 2 ل ا

 0 و سان لا ونكت رت 00 َكِذكَ

 هةملشسمسم مس ش--ِم-ببسنلل سلال ا حبيب ب ب ااا ااا

 . لاعت هللا نم لالضالاو

 هاا 0 ردو مالا لع ءادبش اووكتل أظسو ةمأ مكانلعج كلذكو) ىلاعت هلوق

 14 0 يلع

 :لئاما# الا هذهاف نأ معا

 : هوجو هنفو ؟ وه ءىش ىأ هب هبشملاو « هببشتلا فاك(كاذك )ف فاكلا(ىلوأالا ةلأسملا)

 مكاناعج نأ يلع انمعنأ كلذك « ةيادهلاب يلع ان ا ا لا عجار نأ :انانحأ

 مكاناعج كلذك , لبقلا طرا فاق لإ مكانيده اكهزيرقت مله ىلأ لوق : اهيناثو . ًاطسو ةمأ

 ىف هانيفطصا دقلو) مالسلا هيلع مهارإ قح ىف هلوق نم مدقت ام ىلإ دئاع هنأ : اهئلاثو .اطسو ةمأ

 نوكي نأ ىدنعلمتحي : اهعبارو . اطسو ةمأ ؟انلءج كإذكف ايندلا ىف هانيفطصا ايف ىأ (ايندلا

 صخ ل اكلمو هلل اكدام امتوك ىف اهئاؤوتسا دعب تاهل هذبف : برغملاو' قرشملا هلو : ريدقتلا

 نوكرتشم مهلك دابعلا كلذ كنف ءاناسسحاو هنمالضف ةلبق هلعجنأب« ميركستااو فيرشتلا ديزمب اهضعب

 . ابوجو ال ءاناسحاو هنم الضف ةدابعلاو لضفلا ديزمب ةمألا هذه صخ هنأ الإ « ةيدويعلا ىف

 اروهشم رمضملا ناك اذإ اروكذم رمضملا نكي ل ناو ؛ ءىثلا ريمض ركذي دق هنأ : اهسماخو

 هناحبس هنأ دحأ لك دنع فورعملا روهشملا نم مث (ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انا) ىلاعت هلوقك ء افورعم

 لعجلا كلذ لثمو ىأ (مانلعج كلذكو) ار ا ا لاللق اونا نم زازعإ ىلع رداقاا وه

 كتي ةمأ مكاناعج هاوس دحأ هيلع ردي ال ىذلا بيجعلا

 فرظلاو (اطسو ةمأ)هلوةك « طسولا تكرح امسا طسولان اك اذإ هنأ لعا (ةيناثلا هلأسلا)

 اا ا كانو طولا يماقتا ىف اوفلخخا و: ماوقلا طساوإ تساج »لوقت :«اففخع

 لاق) ىلاعت هلوقف ةيآلا,امأ « ىندملاو لقنلاو رعمتلاو ربخلاو ةبآلا هيلع ليلدلاو : لدعلا وه طسولا

 ىنلا نع ىردخلا ديعس ىنأ نع ىروثلا نع لاما ىور اف ربخلا امأو : ملدعأ ىأ (مبطسوأ

 «ابطسوأ رومألا ريخ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . الدع : لاق اطسو ةمأ : ملسو هيلع هللا ىلص

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . ابسن شيرق طسوأ ملسو هياع هللا لص ىنلا ناك: ليقو . اهلدعأ ىأ



 ٠١١ ةيالا «برغملاو قرشملا هلل لق »ىلاعت هلوق

 «رونلا نم قولخع شرعلا نأ تبثو (هللا هجو مثف اولوت اهنيأف) ىلاعت هللا لاق  نينم ملا نم نيريحتملا
 « انيس روط نم : ةسمخ لابج نم ةبعكلاو « توقايلا نم رومعملا تيبلاو ءردلا نم ىسركلاو
 كيلَغ تناك نار: لوقب ىلاعت هلأ نأ ةف ةراشإلاو ارك نان و! ىدوجلاو كاجو ررطت

 ابتزفغاو كنع اهجرفك :انلتطم اهو توج وتازأ ةاباح هيك كتاف الانا

 لواآلا وه قيقحتلاو :بابلا اذه ىفةروك ذملا هوجولا ةلج اذبف6 َكأ

 راكنإ ىف موقلا ةيبش انزو ذاع دقي الإ لج مناقل لير كك ل يس ال١
 ةهج نم ةلبقلا ليوحت ناك ؛ تافصلا عيمج ىف ةيواستم تناك امل تاهجلا نأ ىهو . ليوحتلا اذه

 ميك-1| لعف نم كلذ نوكي الف ء ثبعلا درجم ةبج ىلإ

 رماألاف مكحلاب ىلاعت هلل ماكحأ ليلعت بحيال هنا : ةنسلا لهأ لوق ىلع اما : هنع باوجلاو

 فالتخاب سحب حلاصملا فالتخا عنتمبال هنأ : لوالا : ناقيرط ميلف ةلزيعملالوق ىلع اماو : رهاظ

 فرشأت اهجلا هذه نأ سانلا ضعب ماهوأ ىف خسرت اذإ هنأ : اهدخأ هةر نم ةياياور# تارا

 امظعت دشأ هلابقتسا دنع ناسنالا اذه ناك« همظعو ليلخلا هانب تيبلا اذه نأ ببسب اهريغ نم

 برعلا ةلود روهظل انننم تيبلا اذهب ناكل ةنأل اناث: "ةيراظم ةحلوم كلذو كولا

 تيب لابقتسا دنع نييلساا نوريعي اوناكامل دوهلا نأ : !ملاث و : دشأ هميظعت ىف هتبغر تناك

 ,رطاوخلا شيوشتل ايس كلذ راصف ؛ ةلبقلانوفرءت تنك امل ةلبقلا ىلإ اننيعزأ انأال لهنا نحمل

 اشنمةبعكلا نأ : اهعبارو . ةلبقلا كللتنع فرصلا بساني اذهف ء عوشخلاو عوضخلاب لخم كلذو
 بواطمرمأ كلذو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ملل ىضتققي ةبعكلا ميظعتف ؛ سو هيلع هللا صدم

 «لبسأو عرسأ ة كر ااونيدلا ىف هيهاونو هرماو ال موبق ناك؛ 0 مهبلق ىف خسر ىتم هنأال

 ُق تلد وع هللا نأ : اهسماخو 98 .انم ةلبقلا ليوحن ناكف ؛ بولطم بولطملا ىلإ ىضفملاو

 هللا مهرمأف (هيبقع ىلع باق: نم لوسرلا عبني نم ملعنل الإ اهملع تنك ىتلا ةلبقلا انلعج امو) هلوق
 ىلإ !ورجاش اننللفنيكرشملا نغ':اوازيمتيلا لسدقملا كيب. الإ ايجي نأ هك اونا نك نا

 ىلإ :ءاشي نم ىدمن) هلوق.امأن داوهلا نعوم هعكلا ىلإ هحارتلاب ورك : درا كو فال
 ىنعملاو . ةلصوملا ةلالدلا ىه اهيإ : ةلزنعملا تلاق « ايف لوقا مدقت دق ةيادهلاف ( يقتسم طارص

 . ةنجلا ىلإ هب اوكسمب اذإ مهمدؤي ىذلا وه ميقتسملا طارصلاو ؛ ؛ حاصأ ةدابعلل وهام ىلع لدي ىلاعت هنأ

 نالوالاو ؛ هيف ملعلا ليصحت و أةلالدلا وأ ةوعدلاامثم دارملا نوكي نأ امإةيادحلا هذه : انباحصأ لاق

 ةيادحلا نأب ىضتقي كلذو ؛ ثلاثلا هجولا لع هلمح بجوف : نيفلكملا عيمجناماع امهنال : نالطاب



 ةيآلا «برغملاو قرشملا هلل لق» ىلاعت هلوق 1 ١١

 ةهج مهل ىلاعت هلل نيعف . ًارهاظ افالتخا مهوب كلذ ناكل « ىرخأ ةيحان ىلإ هتالص ىف دحاو

 هللا نأ ىلإ ةراشإ هفو . كلذ ببسب ةقفاوملا مهل لصحيل ؛ اهوحن هجوتلاب ًاعيمج مهرمأو ؛ ةمولعم

 هيلإ امتفاضاب ةيعكلا صخ ىلاعت هللا نأ : اهعبارو . ريخلا لامعأ ىف هدابع نيب ةقفاوملا بح ىلاعت

 ممركتلاو صيصختلا نيتفاضالا اتلكو « هيلا ةيدوبعلاةفصب مهتفاضاب نينمؤملا صخو (ىتيب) هلوق ىف

 ىمدخف كهجوب لبقأف 2 لدغ ةالطلا و, ىبا ةضكتلا وأ .ئذنعتنأ نوؤمات :(لاق ىلاعتدن اكف

 ىسومل ءادنإا نآل ةلبقلا اولبقتسا دوهيلا نا : خياشملا ضعب لاق : امسماخو . ىلإ كبلقب و « ىتب ىلإ

 «بزرغملا اولبقتسا ىراصنااو « ةبآلا (ىنرغلا بناجب تنك امو) هلوق كلذو ؛ هنم ءاج مالسلا هيلع

 ىلاعت هلوقل « قرشملا بناج نم مالسلا الع مجرم ىلإ بهذ امإ مالسلا هيلع ليربج نآل

 اما ةقللبا ا فوحولاو 0 ا خب تدق ةإ ميرم باتكلا ىف ركذاو)

 مهضعب ناكو . هللا مرح عضوم ىهو « هللا ٍبيبح دلومو « هللا ليلخ ةلبق امهنآل ةبعكلا

 لص كام, وهاو . .نااونآألا ديس علطم انليقتليا دقو ءارااوناألا علطم ىئراصنلا تلقتسا : لوق

 ضراألا ةرس ةبعكلا : اولاق : اهسداسو . ًاعيمج راونالا تقلخ هرون نف « ملسو هيلع هلل

 هنأ ىلإ ةراشإ وهو « مهتالص ىف ضرآألا طسو ىلإ هجوتلاب هقاخ عيمج ىلاعت هللا سمأف . ابطسوو
 000 ل لال أ ةلايعن اساوا قلل ,قلبق عض راللا اطشو ليج ماجا و 2 ىش لكاف لادعلا ايجي

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل كلذو « ةبعكلا لابقتساب هرمأ ةطساوبمالسلاو ةالصلا هيلع دمح

 «ةيآلا (ءامسلا ف كبجو بلقت ىرن دق) ىلاعت هللا لزنأف «دوهملا ةفلاخم لجال ةدم كلذ ىنمتي

 ىلع . نالف لجألل ةلبقلا لوح نالف : اولاق ء رخآ ةبحم سانلا نم دحاو فصو اذإ دهاشلا ىفو

 ؛ قيقحتلا ةبجىلع مالسااو ةالصلا هيلع دم هبيبح لجل ةلبقلا لوح دق ىلاعت هللاف ؛ ليثقلا ةبج

 لكدم اي : لاق ىلاعت هناك هيف ةراشالاو . اهاضرأ ةلبق لقي ملو (اهاضرت ةلبق كنيلونلف) لاقو

 ةرخآلاىف امأو  هانركذ ىذلا اذبف ايندلاىف امأ « نيرادلا ىف كاضربلطأ انأو ىاضر باطي دحأ

 هللا نأ وهو « ءارقفلا فرش ىلإ ًاضيأ ةراشإ هيفو (ىضرتف كبر كيطعي فوسلو) ىلاعت هلوقف
 نوكتف مهدرطتق) ءارقفلا درط ىف لاقف « ةلبقاا نع ضارعالا نيبو ءارقفلا درط نيب ىوس ىلاعت

 كنإ ملعلا نم كءاج ام دعب نم مءاوهأ تعبتا نئلو) ةلبقلا نع ضارعالا ىف لاقو . (نيملاظلا نم

 ةلبق نع كضارعاف « ىتمحر ةلبق ءارقفلاو ؛ كبجو ةلبق ةبعكلا : لاقىلاعت هن اكف (نيملاظلا نمل ًاذإ

 ةلبق شرعلا : اهتماثو . نوكي فيك ىتمحر ةلبق نع ضارعالاف : املاظ كنوك بجوي ؛كبجو

 ةلبق قحلاو «نينمؤملا ةلبق ةبعكلاو « ةرفسلا ةللق رومعملا تيبلاو ؛ ةرربلا ةلبق ىسركلاو « ةلما



 8 ةيآلا «برغملاو قرشملا هلل لق» ىلاعت هلوق

 للعيال بجاولاف ابجاو ناكنإو : مدقلا ىلع مدعلا ةحص مزاي هنالو « لساستلا مزايو ءرخآ رثؤم .

 كلذكناكاذإو. لاعغضارغاألا و ىعاودلابهماكحأو هللا لاعفأ ليلعت نأ هوجولا هذهم اندنع تيثف

 ىلاعت هلوقيرصهيلع لد ىذلا وه اذهو « ءاليتسالاو ذافنلاو ةردقتااو ةيهلالا رضحمب هتيلعاف تناك

 هلصاح عجريكلملاو ء براملاوقرشملا اكلامهنوكب خسنلازاوج للع هناف (برغملاو قرشملا هلل لق)

 انلوق ىلع اهحبرصب ةلاد ةيآلاهذهنأ تبثف « ةلزتعملا هلوقتام ىلع ةمكحلاب كلذ للعي ملو « ةردقلا ىلا

 نكس نأ وجتأل ميكحلاو « ريكحمىلاعت هنأ ىلع لئالدلا تلد مل : اولاق دقف ةلزتعملا امأ « انيهذمو

 ةرات اهنا مث ءاضارغأ و اكح هماكحأو هلاعفأ لكىف هناحبس هل نأ انيلع ؛ ضارغألا نع ةيلاخ هلاعفأ

 نأ نكمي ىرخأ ةهج ىلا ةهج نم ةلبقلا ليوحتو ءانع ةيفخ ةروتسم ةراتو ءانل:ةيلج ةزهاظ نوكلت

 ليوحتلا اذه نعطلا لاحتسا : كلذك مالا ناكاذإو « انع ةيوطم رارسأو ةيفخ ملاصمل نوكي

 مالسالا نيد ُْق

 ثحابملاهذه لاثمأ نأ ملعاو . ليصفتلا ليبس ىنع مكحلا كلت ىف مالكلا ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 ةنلايتحا اوومأ نكن نأ اش اغ لب ةيعطق نازك

 ناسنالا ى- قاع ىلاعت “هللا نأ“'+ ؛اهدحأ ! كيان ]1155 دقي ةؤلّصلافاةلبقلا نيكقاانآ

 , داسجألا ماع ىف ةفرصتم ةيلايخ ةوقو ٠ تالوقعملاو ؛ تادرجبلل ةكردم ةيلقع ةوق

 «يراشالا .ذاوأا اذا« اكيتتاصمو ةلاتشلاةاوقلا ةنراقلا نك 1 ةلففلا دارنا كت اكل

 ةيلايخلاةروصلا كلتن وكت ىتح اهبسحةيلايخ ةروص هل عضي نأب جو « درج ىلقع سمأ راضحتسا

 ؛ ريداقملا ماكحأ نم مكح كاردإ دارأ اذإ سدنبملان اف كلذلو « ةيلقعلا ىتاعملاكلت كاردإ ىلعةنيعم

 مكحلا كلذ كاردإ ىلع لقعلل نينيعم لايخلاو سهلا ريصيل ًانيعم الكشو ةنيعم ةروص هل عضو

 ؛ ههجوبهلبقتسي نأودبال هناف « ريظعلا كلملا سلجم ىلإ لصو اذإ فيعضلا دبعلاناك امو ؛ ىلكلا

 لابقتساف ؛ هل عرضتلاو ةمدخلا ىف غلابيو . هناسابهيلع ءانثلا ىف غلابي نأو « هنعآضرءمنوكي ال نأو

 ىر# تاحيبستلاو ةءارقلاو.«هنع ًاضرعم ال  كلبلل البقتسم هنوك ىرجم .ىرحي ةالصلا ىف ةلبقلا

 روضح ةالصلانمدوصقملا نأ : اهناثو . ةمدخلاىرجم ىرحب دوجسلاو عوكرلاو . هيلع ءانثلا ىرحب

 اذإ هلل! هاك لاذ هاو: كر او تاهل زاك جرف كرت عم الإ لصحيال روضحلا اذهو ؛ باقلا

 ىف فرش ديزمب تاهجلا ضعب صتخا اذاف : نيبعتلا ىلع ةدحاو ةهجل البقتسم هتالص عيمج ىف قب

 ؛ننمؤملانيب ةفلالاوةقفاوملا بح ىلاعت هللا نأ : اهثلاثو . ىلوأ ةهجلا كللت لابقتسا ناك« ماهوألا

 لكهجوت ولو (اناوخإ) هلوق ىلإ (مكيلع هللا ةمعن اوركذاو ) لاق ثي> « مهيلع اهب ةنملا ركذ دقو

 «0 رخف 4١د



 ةبآالا «برغملاو قرشملا هلل لقد ىلاعت هلوق ٠١١

 ”رةيدللا كلت: نغ لالا بلؤملا وه اذه.نأ معاف(برغملاو قرشملا هلللق ل ىلاعت هلوق امأ

 ريصتامنإلب ٠ ةلبق نوكي نأ هتاذل اهنم ءىش. قجتسي الف  اكلمو اكلم هلل اهلك تاهجلا نأ هريرقتو

 ىلا ةهج نم ليودتلا هيلع ضارتعا الف كلذك مالا ناكاذإو « ةلبق املعج ىلاعت هللا نآل ةلبق

 ىرخأ ةهج

 ؟ ةهجىلا ةهجنم ةلبقلا ليوحت ىف ةمكحلا ام مث ؟ ةلبقلا نييعت ىف الوأ ةمكحلا ام : لبق ناف

 مهناف ةنسسلا لهأ امأ « ةلزتعملاو ةنسلا لهأ نيب ديدشلا فالخلا اهيفف ىلوألا ةلأسملا امأرانلق

 لعف نم لكنأ : اهدحأ : هوجوب هيلع اوجتحاو . ةتبلا ىلاعت هللا ماكحأ ليلعت بجبال : نولوقي

 كلذك نوكي ال نأ اماو ؛هدوجوال نم هل ىلوأ ضرغلاك لذ دوجو نوكي نأ اماف «ضرغل العف
 ىلعكلذو « هريغبالمكتسم هتاذل ًاصقان ناك. لوألا ناكن اف « نايس هيلا ةبسنلاب مدعلاو دوجولا لب

 اج سيو ادنوضقمو اضرغ ناوكل نأ لاكجتسا لالا ناك ناو, لات شا

 عفنأ ناك امل هدوجو نأ الإ ةيوسلا ىلع هيلا ةبسنلاب هفدعو هدوجو ناكناو هنا : لبق ناف

 ريغلا ىلا عفناا دوعيل هلعفي ميكحلاو ؛ همدع نم ريغلل

 سيل وأ ٠ ءاوسل» ىلع ىلاعت هلا ىلا ةبسنلاب امه له « هيلا هدوع الو ريخلا ىلاعفنلا دوع': انلق

 ارداق نوكي نأ اماف- ضرغل العف لعف نم لكنأ : اهناثو. ميسقتلا دوعي ذكيحو « كإذك ىمآلا

 طسوت ناك لوألا ناك ن اف  هياعارداقن وكي الوأ « ةطساولاك لت نود نم ضرغلا كلذ ليصحت ىلع

 العف لعف نا ىلاعت هنأ : اهثلاثو . لاحم هللا لع وهو ازحي ناكىناثلا ناك ناو ءاثبع ةطساولا كلت

 فقوت اثدحم ناكنإو ؛ لاحم وهو لعفلا مدق همدق نم مزل امبدق ناكذا ضرغلا كلذف ضرغل

 ” كاداحإ 'صيصخت نأ: اهعيارو : لاتع وهو لساننتلا وأ رودلا مزلؤ ءرخآ ضّغ لع هتادخإ

 هدعب امو هلبقاه نود تقولا كلذ اهب صتخا ةمكحل ناكنا هدعب امو هلبقام نود نيعم تقوب ملاعلا

 هنأ ىف ةلعلا بلطك تاقوالا رئاسز ودتقولا كلذىف ةمكحلا كلت تلصح مل هنأ ىف ةلعلا بلط ناك

 ءرخآلا اذكف حجرملا نع امهدحأ ىنغتساناف « تاقوألارئاس نود تقولا كلذ ىف ملاعلا لصح مل

 . ضرغلاوةمك-حلا ىلع هّللاةيلعاذ فيق وت لطب دقفةمكحلا لع ك|ذ فقوتي مناورخالا اذكف رقتفاذاو

 نايصعلا و ةعاطااوءناميالاو رفكلاو «رشلاو ريخا نمت انئ كلا عيمجنأ ىلع ل ئالدلا نم قبسام:اهسماخو

 ضرغ هلل نوكي نأ ليحتسي هنأل ء ضرغلاب لوقلا لطبي كلذو « هتدارإو ىلاعت هللا ةردقب عقاو

 ىلاعت هللا ةردق قاعت نأ : ا! دايشلاب دارحلا دبأ هيلع هييذعتو هيف رفكلا قاخ ىف ديعلا ىلا عجري

 ىلا رقتفا ازئاج ناك ناف « ابجاو وأ ازئاج نوكي نأ امإ « لزألا ىف:نيعملا لعفلا داحباب هتدارإو



 ١١ ةيالا 3م نيلاتلا تل اعلا ةكااوقبلو لال

 برقالا لب: هصيصخت ىضتقيالو مومعلاىفانيالردقلا اذهانلق : اديعب هيفمومعلا ءاعدا نكي لكل ذك ناك

 مل الاجم اودجو اذاف « نعطلاو حدقلا ىلع نولوبم ءادعالا نال كلذ لاق دق لكلا نوكي نأ

 ةتبلا الاقم اوكرتب

 لئاسم هيف (اهيلع اوناكىتلا مهتلبق نع مهالو ام) ىلاعت هلوق امأ

 مهلوي نمو) هلوق هنمو ؛ هنع ىلو فالخع هيلا ىلوو هنع هفرص : هنع هالو ( ىلوآلا ةلئسملا)

 بجعتلاو ءازهتسالا ةهج ىلع ماهفتسا (مهالوام) هلوقو (هربد ذئموي
 : ني زييلفملا ادْيَع ةلع عمجما رص تالا رع لراآللا :”ناهجو وتلا "اذه ف 4( ةيناثلا ةلئسملا )

 : انلاقف“ نييلفلاا زافكتلا” باع 1لتر ىلا هيتكاا خر لل ل لا

 ىتلا ةلبقلاو « نينمؤملاو لوسرلل (رهالوا») هلوق ىف ريمضلاف . اهيلع اوناكىلا مهتلبق نع مهالوام
 دعب ةلبقلا لوح ىّتبم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىف تاياورلا تفلتخاو . سدقملا تيب ىه اهملع اوناك

 ذاعم.. قع ءرنيشأ ةزدشع أ ىرشأ ةعشت نعيزايعتتلا ىصر كالا سرك[ نييك

 دئعي يباع نب ءاويلا و سانعزنتاروعوا توزع 1[ عرشتم دعت ةذاش نحر كربش رت ا

 نم أر هش رشع ةينامث مهضعب نعو « لاوقالا زئاس نم اندنع تبثأ:لوقلا اذهو : ارهش رشع ةعبس

 ارهش رشع ةعبس سأر ىلع بجر نم فصنلا نينثالا موي ةلبقلا تفرص : ىدقاولا لاق « همدقم

 هلو> ىلاعت هللا نأب ربخلا حص امل هنأ وهو ملسم ىنأ لوق : ىناثلا هجولا . ناتنس لب:نورخآ لاقو ٠

 : هلوقب داري نأ ةىآلا ءظفل لمقال كلذ: >لزول واقي ل زقلا كج ؟ هيكل لإ قل 0

 ىلو الاف ء ىراصنلا ةلبقو دوهملا ةلبق الإ نوفرعيال اوناكمهناف . اهيلع اوناكءاهفساا ىأ . اهياع اوناك

 ؛ تاهجلا نم ءىبث ىلا اورجوتي ىت> ةالصلاب ممتداع ترج امو . قرشملا ىلا ةيناثلاو ؛ برغملا ىلإ
 فيك: اولاقف. اركتتسم مهدنع كلذناك. ةبعكلا وحن اهجوتم سودهيلع هللا لص هللا لوسر اوأراابلف

 (برغملاوقرشملا هلل لق)مهيلع ادار ىلاعت هللا لاقف . نيتفورملا نيتهجلا نيتاهريغ ىلا دحأ هجوتي

 لعأ هللاو المتحم لوقلا اذه ناكل ةرهاظلا تاياورلا الول هناف قدص ملسم انأ نأ معاو

 امناو« ةلباقملا نم ىهو . ناسنالا اهلبقتسي ىتلا ةهجلا ىه ةلبقاا : لافقلا لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا )

 . ةلبق نالفل سيل مبمالكىف نولوقي : برطق لاقو  هلباقتو اهلباقي ىلصملا نآل ةلبق ةلبقلا تيمس

 نالجرلا:لباقت:ذ] 4م نيغالاقو «لابقتساللا نع رخام اضيأ لهو ابا ىواي ةيج هل ندلا 1١

 نيثدحما ضعب لاقو ؛ رخ الل ةلبق امهنم دحاو لكف

 تال قلو ذا نيرتاز ا دبل ل1 كر



 ةيآلا «سانلا نم ءابقسلا لوقيس» ىلاعت هلوق ٠١١
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 هللانا :قاثلا لوقلا. ةيآلا تلزن كلذ اولاق امل مهنأ رابخألا تدرو دقو . كلذ سانلا نم ءابفسلا

 ةالصلاهللعهنأ : اهادحا : لياوفهيفو « هنوركذيس ص مالكلا اذه اوركذ نأ لبق مهنع ربخأ ىلاعت

 215 اهناثو.ا زجعم نوكيف بيغلا نع ارايخا اذه ناك. هعوقو لبق كلذ نع ريخأ اذإ مالسلاو

 مهنمدعمس اذإ امم لقأمالكلا اذه نم هيذأت نوكي هناف « مهنم هعمس مثالوأ كلذ نع ربخأ اذإ ىلاعت

 ةالصلا هيلع ىنلا هعمسي نيخ هعم هباوج ركذ مث الوأ كلذ هعمسأ اذإ ىلاعت هللا نأ : اهئلاثو. 0

 ؛ ارضاح باوجلا نوكي الو هعمس اذإ ام ىلوأ كلذ ناكف  ارضاح باوجلا نوكي مهنم مالسلاو

 ةلمججاب و (ءاهفسلا نمآ اك نمؤتنأ اولاق) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هانحرش دقف ةخالا لصأ ىف هفسلا امأو

 « هفسااو ةفخلاب فصوب ؛ هرضي ام ىلا هعفانم قيرط نع لدعيو « هيلعو هلام نيب زيمب ال نم ناف

 حضاولا ىأرلا نعلداعلاناك اذاف « ايندلاباب ىف هنم ةرضم مظعأ نندلا باب ىف أطخلا نأ كش الو

 هيفسوهو الإ ر فاكالف : مسالا اذ لاوأ ناكشت درس كلذك توك نفق « اوفس دعي هاند لمأ ىف

 ىلا بهذ دقلو « مهتلمج ىلعو « نيقفانملا لغو ؛ نيكرشملا لعو « دولا ىلع هلمح نكمي ظفللا اذهف

 كلذو . دويل مه : دهاجمو سابع نبا لاق : اهلوأف . نيرسفملا نم موق هوجولا هذه نمدحاو لك

 امبر ةلبقلا ىف مل هتقفاوم نإ نراطل اراك كاقلا ف مل لوسرلا ةقفاومب نوستأي اوناكمهنآل

 ” ]ودعا ,كلذ نم وص وتسا ةلقلا كلت نع لوح املق ةيلكلاب مهل اقفاوم ريصي نأ ىلأ ةوعدت

 رظتتنلا لوسرلا هنأ انملعل انتلبق ىلع تبث ولو « مهنيد ىلا قاتشاو « هتابآ ةقيرط ىلا داع دق : اولاقو

 نب ءاربلاو سابع نبا لاق : اهيناثو .ةيآلا هذه ىف مهنع هللا ىكح ام اولاقف ؛ ةاروتلا ىف هب رشبملا

 ىلا اهجوتمناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل كلذو . برعلا وكرشم مهنا : مصآلاو نسحلاو بزاع

 ك0 111( ف اق تكللت ير هب كن رواتب اوناك نوت ريثملاو : كك ناك نيح سدقملا تيب
 مهنأ : اهثلاثو . هب ىلوأ ناكل .هيلع تبث ولو .انتقفاؤم ىلا عوجرلا الإ ىلأ : اولاق , ةبعكلا ىلا

 ايا ل ل ا ني ا لا كل ار رك د اعإ ءالّوهو « ىدملا لوق وهو .نوضامللا

 ثعبلا درجم ليوحتلا اذه ناكف ءاهلا ةليقلا ليو< ىضتقت ةلوقعم ةيصاخم ضعب نع تاهجلا

 صتخم مسالا اذه 3  نيقفانملا ىلع ءابفسلا ظفا انلمح امنإو ؛ةوهشلاو ىأرلاب لمعلاو

 لكلاه يف لخدي هنأ : امعبارو ( نويلعي ال نكلو ءابفسلا مم مسبنا الأ ) ىلاعت هللا لاق . مهب

 بسحب رافكلا لكل هتيحالص انيب دقو « ماللاو فلأالا هيف لخد مومع ظفل ءاهفسلا ظفل نآل

 (هسفنهفسنم الإ ميهاربإ ةلم نعبغري نمو) هلوق وهو ؛ هيلع لدي انضيأ' ضنلاوا#' لمعلا ليلدلا

 اذإوةلمجاف مهنممالكلا اذهعوقونايب ةيآلا نم دوصقملا : ىضاقلا لاق ٠ لكلا لوانتي نأ بجوف
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 1600 يقسم م طارص ىلإ 2-4 نم دي برْْلاَو

 قرشملا هللا لق اهيلع اوناكىتلا مهتلبق نع مهالو ام سانلا نم ءابفسلا لوقيس]ل ىلاعت هلوق

 «ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىده برغملاو
 :اولاقف : ءلنلا ى ال راقت دولا اهركذ ىتاا هبشلا نم ةيناث'ا ةببشلا وه اذه نأ معا

 ليركا نأ ان رمل نا ميكحلاب قيلي ال امهالكو « ليبجتلا وأ لهجلا امإ ىضتقي خسنلا

 ايلاغناكن اف . ماودلا ديقب اديقم نوكي نأ اماو « ماود الب اديقم نوكي نأ اماو « ديقلا نع ايلاخ

 « اخسان هفالخ ىلع كلذ دعب رمالا دورو نوكي الف . ةدحاو ةرم الإ لعفلا ضتقي مل ديقاا نع

 ناكناو «هل اخسان نوكي ال هفالخ ىلع هدعب دراولا نأر هاظ انهبف ماوداللا ديقب اديقه ناكنأو

 امئاد قبب هنأ لع لدي اظفل ركذ هنأ عم انمئاد قبب هنأ هيف دقتعي رمآألا ناكناف ماودلا ديقب اديقم

 هنأ عم امئتاد قب ال هنأب املاع ناكناو : كلذ هل ادب مث الهاج ناك انههف ؛ كلذ دعب هعفر هنأ مث

 1 اعز 3 نأ تيثف ؛ اليبجت كلذ ناك, امئتاد قبب هنأ لع لدي اظفل ركذ

 نأ بحي ىلاعت هللا ماكحأ 7 خسنلاب ىنآلاف , الاحم هنم خسنلا ناكف «ىلاعت هللا ىلع نالاحم امهو

 اوصصخ مهنا مث , مالسالا ىفنعطلا ىلإ ةلبقلا خسنىف حدقلاب اواصوت قيرطلا اذهف ؛ الطبه نوكي

 انههو : حلاصملا فالتخا دنع هزوجت اميإ خدنلا انزوج اذإ انا : اولاقف ةهبش ديزمب ةروصلا هذه

 نع لاح" لكن تاباكإ تاج نم "هللا دفا ل وو "ل3 أ يرام الا

 ؛ ىلاعت هللا نم سيل رييغتلا اذه نأى ع اذه لدف « ميكجلاب قيايال ثبعلاو ءاثبع ن وكف ؛ ةحاصملا

 مالسالا 00 :عطلا ىلإ هجولا اذم اواصوتق

 هررق ىذلا هجولا ىلع ةهشلا هذه نع باوجلا ركذنل مث ظافلألا ريسفت ىف نالا ماكدتنلو

 مركلا كلا هناتك ىف ىلاعت هللا

 ناكناو ظفالا اذه نأ : لافقلا رايتخا وهو : لوآلا : نالوت هيفف ( ءابغسلا لوقيس) ةلوق امأ

 هلادعأ ضعب هش خعطف الع لمعلا لج رلاك ١ اسنلأ ئضاملا ىف لمكت نادل هنكذل ارهاط" لششتللا

 :داعيو رركي ايف لوقا نوكب نأ اذه زاجمو . تلعف اهف ىلع نونعطيس مهنأ لعأ انأ : لوقيف

 لوعس لاقي نأ لباوأتلا ]ذا لع حصف « ىرخأ ةرم كلذ دعب هنوركذيسف ةره هوركذ اذاف
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 للاعت هنأ روصت نمو ؛ديعو لكل عماجلا مالكا وبف 0 وامعت امع لفاغب هللا امو) 57 امأ

 ء رشف ارش نإو ريخع اريخ نإ هتازاجم ءارو نم هنأو « ةيفاخ هيلع قخي الو هنالعاو هرسب ملاع

 ةبنع نم.تنقر هباع: ناك ىل اند-أ نأ ىرت الأ . كئاخ رذح وهو الإ  نيع ةفرط هيلع ىضع ال

 رهاظلا الإ فريال بيقرلا كلذ نأ عم « لجولاو رذحلا ماد ناكل ؛ سافنالا هيلع دعي ناطاس

 لوقلا نم سنجلا اذهب دعوأو دده اذإ ىنخأو رسلا ملي ىذلا بيقرلا برلاب فيكف

 ( نولمعي اوناك امع نولئست الو ميسك ام كلو تيسك ام اطل تلخ دق ةمأ كلت ا ىلاعت هلوق

 نوكيل :اهدحأ : هوجول ةيآلا هذهم هبقع « ءايبنآلا ءالؤه ىف دوهلا جاح امل ىلاعت هنأ لعا

 ىلاعت هنأ, ..امناثو .. لمعي: نخب :دحاو لكف ءءابآلا لضف ىلع اولكتتي ال ىتح ًارجزو مهل ًاظعو

 فاتخت نأ ركنتسي مل ملاصملا فالتخال ؛ مبضرف نيع كضرف نوكي نأ ركنتسي ال ىتم هنأ نيب

 نكد !انل قاف نأ : اهتلاثو . ىرخأ ةلم ىلإ ةلم نم ملسو هيلع هللا ىلص دسم 00

 ناسنإ لك لب كلذب متي ال ليلدلا نأ نيب ٠ تايآلا هذه ىف مهركذ نيذلا ءايينآلا ةقيرط نسح

 اوباصأ منال مدقت نم ةقيرطب كسمتم هنأ مثوت ني قلكا كل نقال ردع أزل و" ةلقعا خي لاو علقم

 ديلقتلا نيدلا ةقيرط نأ مهوتي الثل « مرضي الو ءالؤه عفني ال « اوتطخأ مأ

 نمو ميهاربإ : ىلوالا ةيآلاب ىنع هنأ : امهدحأ : نالوق هيف . انلق ؟ ةيآلا تررك مل : لبق ناف

 ير اكلاو د11 فلس نازل نفر اذه ىفاقلا لاق ناتج لاق ةورلا تاللسأ ةيئاثلاو . ةَعمركذ

 مهنا : هينبو ميهاربإ ىف اولاق امل موقلا نأ لوقلا اذه ىف ةهبشأا عضوهو ؛ حرصم ركذ مل رحب م

 مكح ىف مهفلس راصف ٠ دوهلا نم انفالسأ ةقيرط لثم ىلع ل : اولاق مهن اكف اداوم 1 وثاك

 روكذملا لب فسعتلاك كلذ نكلو . مهنيعيو (تاخ دق ةمأ كلت) لوقي نأ زاجل : نيروكذملا

 ىتم هنأ : ىناثلا لوقلاو . مهلا ادئاع نوكي نأ بحي (ةمأ كلت) هلوقف « هونبو مههاربإ وه قباسلا

 .رشب الإ اذهام : لاق ىلاعت هناكف ءاثبع راركتلا نكي مل: نطاوملاو لاو>ألاو تاقوالا تفلتخا

 مالكلاكرتب مكيادف سنجلا اذه ىف دياقتلا غوسيال نيدلا نم هيلع متن امف ءايبناآلا ءال وه فصوف

 عفنأ كلذ ناف مالسلاو ةالصلا هيلع د هياا ىاعداهف اورظناو ؛ تبسك ام.اهلف ةماللا كلت ف

 مدع نع الإ ن رات ركيلع دوعأو : كل



 6 ةيآلا «هللانم هدنع ةدابش مّتك نم ملظأنمو» ىلاعت هلوق

 ديحوتلابأ ءانرمأ ىف نوةلعتت نيتجحلا ىأب : هريدقتو . ةلصتم«مأ» نوكت نألمتحي لوآلا ىللعف

 نولوقتأ لب : ىنعمب ةعطقنم نوكت نأو ؟ نوعبتمنحت ءايبنالا نيد عابتاب مأ « نودحوم نحنف
 رخآ جاجحرىلا عاطقنالا ىنعمب هانعم عاطقنال ةعطقنم نوكت ىناثلا ىلعو  اضيأ راكتالل ةزمهلاو

 ىئراصن وأ ادوهليجالاو ةأروتلا لوزن لبق اوناك ءاسنالا نأ كرلوتتا: لق ف[

 هللا ىلص ادم نال : اهدحأ : هوجول مهيلع لوقلا كلذ ىلاعت هللا ركنأ امنإ 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هيف مهيذك ةلاح ال تبثف كلذ ىف مهبذك نع ربخأ دقو , تازجعملا رئاسب هتوبن تن ملسو هيلع

 نأ.:ياثلاثو كةيقينللاو انثيحوتلا لع ةزوناك ءاثناألا نأ لع ليخالاَو ءارولا ةدابش ل 1

 ىلع ىلاعت هللا مهخن وف ناهرب ريغ نم كلذ اوعدا مهنأ : ابعبارو . ممدعي الزنأ ليجنالاو ةاروتلا
 اذه هللا در وأ مرج ال , .هوجولا هذه نم الطاب لؤقلا اذه ناك املو :ةوجولا هذه كلذ

 نأو خيبوتلاو رجزلا هنم ضرغلاو « راكنالا ليبس ىلع ماهفتسالا ضرعم ىف مالكلا
 نولوقي امف نيبذاكاوناك مهنأ نوملعي مهنأ مهسوفن ىف هللا ررقي

 ةارارتلا ىف نعل قر ودم ركل حا كز ناضل دا مأ ملعأ متنأأ لق هلوق امأ

 نع نيئربم نيدلسم اوناك مهنأ ٍلسو هيلع هللا لص دمحم ناسل ىلع نآرقلا فو ليجنالاو

 ةينارصنلاو ةيدوهلا
 ؟ مالكلا حصي فيكف هومتكو هوملع مهو ملعي ال نميف اذه لاقي امنإ : لبق ناف

 هانعف . اودحجو اوملع : لاق نمو . رهاظ مالكلاف موتو نظ ىلع اوناك مهنا لاق نم : انلق

 ملعأ هلل فان عم كلذ هعفني الف هب ربخأ هللا نأ ملعي ام ىلع نيضرتعملا ةلزنم مكتلزنم نأ

 ةءآلا ىف نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث هيفف هللا نم هدنع ةداهش مك نم مظأ نءهولهلوق امأ

 نمو : كلوقك . هدنع تاصح ةدابش مك نم هللا دنع لظأ نمو : ريدقتااو ؛ اريخأتو اميدقت

 نا مث ؛ىراصن وأ دوه هونبو ميهاربإ ناكول : ىنعملاو . ةداهششلل نيمتاكلا ةلمج نم ديز نم ملظأ
 ههزنت وهلدع عم كلذ لاحتسا املنكل . هنم لظأ ةداهش مكي نم دحأ نكي مل ةداوشلا هذه 2 هللا

 نأ ىراصنلاو دوهيلا رشاعم مكنم لظأ نمو : اهنناثو . كلذك رمالا سيل هنأ انبلع « بذكلا نع

 هنه موتكملابو ؛ لوألا لوقا ىلع متاكلاب قاعنت (هللا نم)هلوق ىف نف « هللا نم ةدامششلا هذه متمتك

 ::اهاهحأ زا يمتك 'لباكتا نع |( ملف ةداهش هدنع نمم ٍلظأ نمو : لاق هناك «ىناثلا لوقلا ىلع

 هتءاج ةداهش متكنمم لظأ نمو : ىنعملاو . ةداهشلا ةلص (هّللا نم) هلوق ىف «نم» نوكي نأ :اهتلاثو

 , كنم اهتغمس ةدابش قأ . كنماةدابش ضينع:ةةريخل لجررلا لوقك .اهانخا راه 7

 كدنع نمو كترج نم ىلا هدا



 لاك[ ليقاينإو ميهاربإ نا قرا وقت مأ» ناجع 0 هب

 اس لس وو قردق م ه- كاع

 ا اضالاو بوق و َقاَحسِإَو ليعاسإو بهار را نإ لورا ما

 ه- رام تسارع صادم ص اسإ سر8 هه ماعو 2206 م م قاع 2626-3222م

 هللا نم هدنع داش مك نم ََظأ نمو هللا مآ لعأ مت و ا اح ا

 »١5٠« 57 امع لفات كَ 2

 دوهيلل باطخ هنأ : اهدحأ : اهوجو هيف اوركذ ؟ نم عم تناكةجاحما هذه (ةيناثلا ةلأسملا)

 لجر ىلع نآرقلا اذه لزنأ الول) اولاق ثيح برعلا رشم عم باطخ هنأ : اهيناثو . ىراصنلاو

 لوأالا لوقااو ؛ لكلا عم باطخ هنأ : ملام . قااخلاب نيرةم اوناك برعلاو ( 7 لا

 5 آلا من لأ

 نمو ةلاسرلل حاصينمبو هقلخ رييدتب 7 :لواالا : ناهجو هيفف( كب روانبر هلا مآ

 ضيوفت هيلع بحجب لب ؛ هبر ىلع ضرتعي نأ هل سيل دبعلا ناف ٠ ؛ مكبر ىلع اوضرتعت الف ء ا حلصي ال
 اننيب ةكرتشم ةبسنلا هذهو « ةيدوبعلاب الإ ىلاعت هللا ىلا كل ةبسن ال هنأ : ىناثلا . هل ةيلكلاب رمأالا

 متسلو « ةيدوبعلا ىف هل نوصاخم انأال انيناج نم حيجرتلا لب ءانيلع كسفنأ نوحجرت ملف . مكنيبو

 . برقأ ليوأتلا اذهو (نوصلخم هل نحنو) هلوقب دارملا وهو ؛ كلذك

 : هيينل لاق ىلاعت هن اك. نيدلا ىفةحيصنلا : هنم دارالاف (مكلامعأ كلو انلامعأ انل) ىلاعت هلوق امأ

 نورك ه2 روبط ةحيبقلا كلاعفأ نم ىلا عجزي ال ىأ « ةحبصنلاو ةقفشاا هجو ىلع لوقلا اذه مهل لق

 ةامجاب و « حلصاألا ىلا ؟داشرإو مكحصن دارملا امنإو ؛ ررمضلا كلذ عفد لوقلا اذه نم دوصقملا

 رم ءىشل ناكاذاف « ةيويندلا ضارغاللا نع ايلاخ ناكاذإ لوقلا لوبقم نوكي امنإ ناسن الاف

 ىلع ثعبي ام رجزلاو عدرلا نم هيف نوكيف دارملا وه اذهف « ةتبلا بلقلا.ىف هلوق عجني مل ضارغألا

 مدقت مدقف ضالخالا ىنعم امأو « قحلا لوبقو لالدتسالا لبع عابطلا كرحتو رظنلا

 وأ ادوه اوناك طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعمسإو مهاربإ نأ نولوقت مأ) ىلاعت هلوق

 (نولمعت امعلفاغب هللا امو هللا نم هدنع ةداهش 2 0 لظأ نمو هللا مأ ملعأ متن لق ىراصن

 : نيتلأسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 ءانلاب (نولوقت مأ) مصاع نع صف>و ىتاسكلاو ةزمحو ماع نبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ىراصنلاو دوبيلا نع رابخا هنأ ىلع ءايلاب نوقابلاو . نولوقت مأ اننوجاجتأ : لاق هن أك« ةبطاخملا ىلع



 6ا/ ةيآلا «مبروانب وهز هللا ف !(ةودياجتأا لكسب للاخت ةلؤت

 راه اس ميارتا اخ 26 توا ا تع 0 ع 1 حم ثا ايع

 ا مكسلامعامكلو ان اانلو 37 اننروهو هللا ف يو
 ا

 لق
 يل | ل

 «١عور» ل

 ىلع ماقتسا اذإ مالكلا نآل . ىنعم مهدالوأ ىف هنولمعتسي غبص ىف ىراصنلاو دوهلل ةيراج ةداعل
 : نيرسفملا لاوقأ ةيقب نآلا رك ذنلو ءهيف ةدئافالف هنودب هوجولا نسحأ

 ىذلا صوصخما نأ م ىأ : ريهطت وه ىذلا . ناتخلا ىه هللا ةغبص نأ (ثلاثلا لوقلا)

 ةيلاعلا ىلأن ع نيملسسلل ريهطت ناتخلا كإذكف مهل ريهطت ىراصنلل

 لوقلاو . ةديبع ىبأ نع . هللا ةنس هنا : ليقو . مصألا نع . هللا ةجح هنا 6 عبارلا لوقلار)
 . ملعأ هللاو . لوألا وه ديجلا

 اوعبتا :ىناثلا . ال ريسفتوةلم نم لدب هنأ : اهدحأ : لاوقأ ةغبص بصن ىف 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)
 دعو بصتتنا ام (هللاب ان مآ ) هلوق نع بصتتيف دك وم ردصم هنا : هيوبيس لاق : ثلاثلا . هللا ةغبص

 همدقت امع هّللأ

 خاسوأ نمهب مثرهطيو « ناميالابهدابع غبصي هنأ دارم اف (ةغبص هللا نم نيبجأ نمو) هلوق امأ

 هتغبص نم نسحأ ةغبص الف ؛ رفكلا
 اذهو (هتلاب انمآ ) لعفطع هنا : فاشكلا بحاص لاقف (نودباع هل نحنو) ىلاعت هلوق:امأ

 هللا ةغيص 0 ءارغالا لع بصن وأ ؛ مهاريإ ةلم نم لدب هللا ةغبص نأ معزي نم لوق دري
 ماذح تلاقاملوقلاو . هيوبيسهركذىذلاوهدك ؤم ردصم اهنأ آلغ اهباضقازو؛ مظنلا كف نم هيف ال

 (نوصاخمدل نحن و وكلامعأ كلو انلامعأ انلو مكبر و انبر وهو هللا ىف اننوجاحتأ لق )ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ معا

 أ ىلوق ناككلذنأ : اهدحأ : اهوجو اوركذو ةجاحما كلت ىف اوفلتخا (ىلو الا ةلأسملا)
 رعلا نم هلوسر قطصا هللا نأ ىف اننولداصجتأ : ىندملاو « مهيف ةوبنلا مدقتل ةوبنلاو قاملاب ىل 3
 مهلوق : 0 هانم ةوذلا قحأ مكورتو ٠ يلع لزتالادحأ نع هللالذتأول : تاور و

 17 أو هللا ءانبأ نحن) موق : اهئلاثو . ناثوالا اودبع نيذلا برعلا نم نامالاب قحأ نحن
 01 0 كاع زك .) مهرقو (ينابق وأ ادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نأ) موقو

 هللا نيد ىف اننوجاحتأ : ىأ (هللا ىف اننوجاحتأ) : اهيازاو را نيشلاع

 مهنأم

 2« د 2



 ةبآلا «ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغيصو ىلاعت هلوق 0

 اهرسكو ءابلايتفب هغبصي بوثلا خبص : لاقي « بايثلا هب نولي ام غبصلا (ىلوألا ةلأسملا)

 ساج نمةساجلاك. غبصنمةلعف «ةغبصلاو» ناتغل اهرسكو داصلا حتفب ًاغيض ء تاغل ثالءابهضو

 هللانيد هنأ : لوألا : لاوقأ ىلع هللا ةغبصب دارملا ىف اوفلتخا مث , غبصلا املع عقب ىتلا ةلاخلا ىهو

 نوسمخي اوناك ىراصالا ضعب نأ : اهدحأ : اهوجو هللا ةغبصب هللا نيد ىمس مل هنأ ىف اوركذو

 كلذ هدلزب دحاولا لعف اذإو . مهل ريهطت وه : نولوقيو ؛ةيدوهدملا هنومسي رفصأ ءام ىف مثدال وأ

 . مهتغبص ال « مالسالا ونيدلا ىهو « هللا ةغبص اوبلطا : ىلاعت هللا لاقف . اينارصن راص نآلا : لاق

 تنأو راجشاألا سزرغيب نمل لوقت اي . ةلكاشملا ةقيرط : نيدلا ىلع ةغبصلا ظفل قالطإ ىفءبيسلاو

 ىلاعتهلوق هريظنو . مركلا ىلع ًابظاوم الجر ديرت نالف سرغي «سرغا : مركلاب هرمأت نأ ديرت

 ءازجو « هللا ركمو اوركمو « مهعداخ وهو هللا نوعداخي « مهب ءىزهتسيهللا نؤزوتسم نحت اممإ)

 ىراصنلاو ؛ ادوهءاهدالوأ غبصت دوييلا : اهناثو (مكتمرخسن اناف انم اورخست نا « ابلثم ةئيس ةئيس

 لاق : ةداتق نع . مهولق ىف نويرشي امل كلذب مهنوغبصيف مهن وقلي ىنعمب « ىراصن اهدالوأ غبصت

 امزال غبصلا لعجب اي هابإ همزايو هيف هلخدب ىأ ءىثلا ىف انالف غبصي نالف لاقي : ىرابنالا نبأ

 : ثلعت ديشنأو . نولل

 غباص رشلا ىف كغبصي مل تنأ اذإ ازرحت ةاجنلاب لزناو رشلا عد

 ىلاعت هللا لاق ؛ ةالصلاو ةراهطلا رْثأ نم ةدهاشملاب رهظت هتئيه نآل ةغبص نيدلا ىعس : اثلاثو

 اولوق) هلوقب قاعتم (هللا ةغبص) هلوق : ىضاقلا لاق : امعبارو (دوجسلا رْثأنم مههوجو ىف مهامس)

 نأ نيبيل . ىلاعت هللا ةغبص هنأب مهنم ناممالا اذه فصوف (نوملسم هل نحن و) هلوق ىلا (هتلاب انمآ

 رهظت 1 « ةيلج ةرهاظ لطبملا هراتخا ىذلا ندلا نيبو « هللا هراتخا ىذلا نيدلا اذه نيب ةنيابملا

 هلوقكوهو . هترطف : هللاةغبصنأ : ىناثلالوقلا . ماسلا سحلا ىذل غابصألاو ناولآلا نيب ةنيابملا

 هبيكرتف موسومناسنالا نأ هجولا اذه ىنعمو (هللا قلل ليدبتال اهلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف)

 ةخصلاكر اث آلاهذهف « قلاخلا ىلا راقتفالاو ثودخلاب هلع ةدهاشلا راثآلاو « ةقافلاو زجعلاب هتينبو

 ؛ ىنعملا ىف براقم وهف ةرطفلا ىلع (هللا ةغبص) هلوق لمح نم : ىضاقلا لاق . ةمزاللا ةمسلاكو هل

 , عرشو لقع نم ةلدآلا هيضتقت ىذلا وه اهب اورمأ ىتلا ةرطفلا نآل هللا نيد وه : لوقي. نم لوقل

 هلوق ىف هب مبسفنأ اوفصو ىذلا وه انيب ام ىلع دارملا نآل . رهظأ نيدلا نكل ٠ اهانقلا ل

 انيد رهظيسدب عفنلاف هب كسلا مكمزلأ ىذلا هللا نيد نا : كلذىف لاق ىلاعن هنءاكف (هللاب انمآ اولوق)

 كلذلاقام:إ : لوقب نم لول نكي ل هانركذام ىلع مالكلا لمح اذإو ةغبصلا نسح روهظك ايندو



 ةم ةبآلا «ةعيص هللأ نم ا نمو هللا ةعيصو» ىلاعت هلوق

 0 ل لح اا ل عساس راس هَ همس ج1 تاكو

 ارو مب اع فر يطل نمد ةستحا نمو هللا َه ةعمص

 ةيوقت (هللا مهكفكيسف) لاقف مهركمو مهرش نم ا مهديك نم ىلاعت هللا هنمآ اذه

 اذه : نوملكتملا لاق هب ةقثلا تلصح : مأىف ةيافكلاب لفكت اذاىلاعن هنال :نينمؤملابلقو هبلقل

 اندجواناأل كلذو . بيغلا نع رابخا هنا الق امتاو :هقدص ىلع الاد ًازجعم نوكف بيغلا نع رابخأ

 كرد نع ا د هلو راسا هولا نان ا
 نوردقيالوا .ةيزجلاوجارلا مهملإ نودؤي« مهديأ ىنءالذأ اوراصف . مهلاومأو مهرايد ا

 ليصفتلا لعكلذ لده ىف بيصيال صرختملا نال زجعمهنا انلق امناو.مه.ديأ نمصلختلا ىلع ةتبلا

 دبع دقو ةدافلا اوك ةلقزلازجا كفرا 51 لسن ال : نودحلملا لاق

 كلذ عقي دق مث . هرش كيفكب هللا ناف-ربصا : هل لاقي هناف هريغ ءاذياب ىلتبم ناك نم لكنأب ةداعلا

 كلذىلا لصوت هلعل اضيأو . زجعم هنا : لاقي فيكف ًاداتعم اذه ناكاذإو ؛ ىرخأ عقي الو ةرات

 هنافدعلاط ىف بيغلا مهس ناك نم : نولوقي نيمجنملا ناف  هعفد ىلا ليبسال امن كلذو ؛ اهآر ايؤرب

 اذهنأ ءزجعم هنا انلوق نم انضرغ سيل هنأ : باوجلاو . ًايبن نكي ل ناو رابخالا هذه لثم ىنأي

 نع رابخالاو « عونلا اذه نم ريثك ىلع لمتشي نآرقلا نأ انضرغ لب « زجعم هدحو رابخالا
 هدعو امل ىلاعت هنا مث « بذاكلا صرختملا نم ىنأتيال امم « ليصفتلا ليبس ىلع ةريثكلا ءايشألا

 ىلاعت هيلع ونال مالا اذه نم نونلعي امو نورسي ام نأ ىلع لدي ام هعبتأ ؛ ةنوعم او ةرصنلاب

 . مل ديعو هنأ : لالا : ناهجو هيفو (ملعلا عيمسلا وهو) لاقف

 مثايإ هتيافك ىلع رداق وهو الإ م مهنم عقي نأ م زوجب الف « ءىث لكب ماع خو را

 كل بيجتسي وهو « كتين ملعيو كءاعد عمسي ىنعي « مالسلا هيلع لوسرلل دعو هنأ : ىناثلا . هيف

 لعدتاز ىلاعت هعمس نأ ىلع ( ماعلا عيمسلا وهو) هلوقب بادحألا جتحاو ؛ كدارم ىلا كلصويو

 هنوك ناك ولف ؛ تامولعملاعيمجب املاع هن وك ل وانت ةلابب انا (ماع) هلوق نآل تاعومسملاب هملع

 هنوك ةفص نوكي نأ بجوف « زئاج ريغ هنأو . راركتلا مزل ء تاعومسملاب هماع نع ةرابع ًاعيمس
 ”تازنما معأ هللاو ؛ املع هنوكب هفصو ىلع ادئاز | لمذا هس لاك

 . (نودباع هل نحنو ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبص إل ىلاعت هلوق

 لديام هدعب ركذ ؛نردلا اذه ةمحصللع:لديام ركذ نأ وهو:ىناثلا باوجلا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىف مث (هللا ةغبص) لاقف ؛ ةيلج ةحضاو نيدلا اذه لئالد نأ ىلع

 نواره ام ةكاردي ىنأ ىاللاو



 ةيالا «هب متنمآ ام لثمب اونمآ ناف» ىلاعت هلوق 4

 . ملسو هيلع هللا للص دم ةوبن ةفرعم ىلإ هب نواصوتي مهنآل اودتها دقف « فيرحتو فيحصت ريغ
 مترص هب ام لثمب نينمؤم اوراص ناف ىأ (هب متنمآ ام لثمب اونمآ ناف) هلوق نوكي نأ : اهعبارو

 ىربطلا ريرج نب دم ىورو . نيقيدصتلاو نينامبالا نيب ةيآلا ىف ليثعلاف ؛ اودتها دّقف نينمؤم

 اوما" كانا ولاوق كلاب أ لكم هتك سلق هب متنمآ ام لثماونمآ ناف اولوقتال : لاق سابع نبا نأ

 نآآلا  انابوا حلا لكشتب ثيخ نم ةزرئاوتملا ةءازرقلا/كررتل هجوالا: ىضاقلالاق.. هب متنمأ ىذلاب

 لاو ١ روظح كاذو تاب ابفتملا تانآلا لك ةوالت ريفي نأ همر ًاهنم زلنا هلعج نإ كلذ

 نجلا رعااكلا زخلا ىقاتاألا

 هللاياو نوكي هلاح اذه نمو . هولبقو هيلا اوده امب اولمع دقف دارملاف (اودتها دقف) هلوق امأ

 ةءادهلاكلتو « ءادتهالا اذهلبق ةدوجومتناكة يادهلانأ ىلع لدت ةيآلاف « هناوضرلهأ ىف الخاد

 ىلع نيب مث اهتلالد هوجو نيبو  ابنع فشكو ىلاعت هلا اهبصن ىتلا لئالدلا ىلع الإ اهلمح نكميال

 35 قاقشاافو (قاقش ىف مهاماف اولون نإؤ) لاقف ء اولوت نا مهقحليام رجزلا هجو

 قش ريغ قشفف راضهناك. قثلا نمذوخأم قاقششلا : ةغللا لهأ ضعب لاق (لوالا ثحبلاإ)

 . ةداحملا : هريظنو . اهقرافو م,ةعامج قرف اذإ : نيبلساا اصع قث دقو «ةوادعلا ببسب هبحاص

 كلادإو" ةاوالعا قى ناوكم انف نال عانت ىئاعتلا و“ زعا ادح فكاذؤ نك اذه. نارك نأ 'ىهو

 ةقصالا"نم :ةلإ «ناورخا لاق ءرخآ كناج'ى'كاذو::كناج ىف اذه نوك نأ ةناجلاو « ةودع

 قاقش متفخ نإو ) ىلاعت هللا لاق ؛هيذؤيو هبحاص ىلع قشيام لع صرح امهنم دحاو لكذال

 كلا فا وعلا ال فوتخالا ننام قاقت' قأ (اهنبني

 نعف""“ ناتلماألا "ذه: لتم اوكرت نا" ىأ (ق اشم هاماف اولوت نإو) هلوق (ىناثا ثحبلا ))

 دايقنالا ونيدلا باط مبض رغ سيل هنأ |نملع اهومزتلا ١ ءيفبلاةضقاخلا مرتيال لقاءا وةضقانملا اومزتلا

 امهنع هللا ىضرسابعنب| لاق:ا وأ: تارابعنب رسفملل م,ةوادعلاراهظاوةعزانملا مضر غامناوءقحلا

 . اهناثو . هلل نيفلاخم اوراصف . 0 | 0 قا اوقراف ذم فالخ ا ةش ىف مهاماف)

 0 او الاناو ندا أن ىأ (لئاقتخ ف) نئاقمؤةدجع نأ لاق

 وأ 2 قللا هج لع ةاداعملا ىف لاقي 0 الو : ىضاقلا لاق 0 نسا لاك :"اهقباخو

 هللاةوادع فامحاص عقوت ةميظع ةفلا ىف كلذ لاقي انناو قاقش هنا ةيصعم نوككال ىتلا ةفلاخلا

 كلذب مهفصو راصو, مهل ىلاعت هنم اديعو لوقلا اذه راصف ؛ رانلا قاقحتسا ىفو « هنعلو هبضغو

 داما نحف ةعامبالا نوت ر ته الا قفلا هل :.نورنضم ل وشارلل ناو داعم موقلا نأ ىلع اليلد



 - هن

 5 أ آلا ءهب متنمآ ام لثمب اونمآ نافد ىلاعت هل 2
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 قآفش ىف م ام 0 نإو اوه دق هنا متمآ ام لثمب اوُنمآْنآَ
 را ا ا 6-_م س

 1١« ما ميلعلا لا عيمسلا وهو هللا 52

 اذإو , ىوحلا لجاللال كاع هللا ةعاط يو انمالسإ نأ ىلا« 5 ل ١,: هلوق ام

 كيلاربساا فاك سلق صيصخت انف هبناعمالا بجوزجءملا رهظىم هنأ ىصتقي وهف كلذك ناك

 دايقنالاو هللا ةعاط سيل ناميالا كلذ نم دوصقملا نأ ىلع لدي كلذف ؛ درلاب ضعبلاو :لوبقلاب

 ليملاو ىوحلا عابتا لب ؛ هل
 مهكيفكيسف قاقش ىف هاماف اولوت نإو اودتها دقف هب متنمأ ام لثمب اونمآ ناف ) ىلاعت هلوق

 (ميلعلا عيمساا وهو هللا

 تماق نم ةوبنب ناسنالا فرتعي نأ وهو « نيدلا ىف حضاولا قيرطلا نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 اونمآ ناف) لاقف نامبالا اذه لثم ىف مهغر : ةضقانملا نع كلذ ىف زرتحي نأو « هتوبن ىلع ةلالدلا

 (اودتها دَقف هب متنمأ امإ لع

 . لثم هل سيلنونمؤملا هب نمآ ىذلا نأ وهو . لاكشإ هيفذ (هب مت متنمآ ام لإ 1 امأ

 لثمر زعل: نيو 1و نإ حملا نكوحلا هني هريضتلل انآ اعيش ا

 رواسي سا ورذ نسوي نأ لايام قكلو اتحادي ءاوكراو سف |( ميد

 وه اذه : هيلع ريشت ىذلا لجرال كلوق هريظنو « هريغب ءادتهالا لاحتسا ؛ دادسا| ىف نيدلا اذه

 :”كيأو نمي ّبوصأ الةنأ سلع دقزت هن" اعافوتك توضأ ىاو كديصرا نال تارا

 ليحتسي .هنإ : الق امنإو « هءارو ىأوال تيأرام نأ ىلع هفيقوتو كبحاص تييثت ديرت كنكلو

 هيلع رهظ نم لكنأ ىلع هانبم نيدلا اذه نآل ؛ دادسلا ىف ندلا اذه ىواسي رخآ نيذ دجوي نأ

 . ةضقانملا: لع لجتسي فيءرأو دب ال نيتلا اذه نياغام لكو «ةتوينب فارقعالا بجو حملا

 ىفةلنعت لاملا نأ :.اهتاثروب.:ةحصلاو ظاديسلا ىف, ىضقانتلا ل: اا نوي نأ ليس ب كاملا

 . نيفث ب كك تايلاصو : رعاشلالاقو .!ءىث ىهك سيل ىأ(ءىث هلثكسيل) ىلاعت هنلالاق؛« مالكلا

 : لوقتو هصقرت فنحألا مأ تناكو

 هتك زببجأ 1 ناكامب .هلؤه نم هقاساف ةقداولا هيجل, تفتح الولاذوإ

 م ةأروتلا وهو كلذ لثع اوئمأ ناذ «تيرحو فيحيضت ريغ نةناقزفلاب متنمآ ملأ: الات



 ةبآلا «هللاب انمآ اولوق» ىلاعت هلوق ها

 ضعبلا صيصخت ناف ؛ هتلاسرب نامءالاو « هتوبنب فارتعالا بجو : ملسو هيلع هللا ىلص دمع

 نم دارملا وه اذهف « القع عنتم هنأو . ليلدلا ف ةضقانلا بجوي : درلاب ضعبلا صيصختو لوبقلاب
 .ةيآلاهذه ركذ نم لصاألا ضرغلاوه اذهو . ةيآلا رخآ ىلإ (انياا لزنأ امو هّللاب انمآ اولوق) هلوق

 ةخوسنم مهعُتارش نأب لوقلا عم ىسيعو ىسومو ميهارباب نامبالا زوجي فيك : لبق نا

 اءأ . ةضقانملا انه مزاي الف « هنامز ىف ًاقح ناك عئارشلا كلت نم دحاو لكنأب نمؤتن نحت انلق

 هللا لص دم ةوبن اوركنأو « هيلع زجعملا رهظ نم ضعب ةوبنب اوفرتعا امل ىراصنلاو دويلا

 :لئاسمقيآلا ىف لوقن مث . قرفلا رهظف : ةضقانملا مهمزاي ذةيخ ءهدي ىلعزجعملا مايق عم ملسو هيلع

 هتلباقمىف ركذ (ىراصن وأًادوهاونوك )اولاق مهنأ مهنع ىكح امل ىلاعتهتلا نأ(ىلو ألا لأ سلا))

 ىضاقلالاقونسحلالوقاذهو (هتلابانمآ اولوق) هتماللاق مث ( ميهأ ربا ةلملب لق) مالسا|هيلعلوسرلل

 : ناهجو هيلع ليادلاو « هتمأو مالسلاه يلع ىناا ىنعأ . نيقلكملا عيمجلوانتي (هللاب انمآ اولوق)هلوق

 الإ قيليال(انيلالزنأ امو) هلوق نأ : ىتاثلا . لكلا لوانتيف ماع باطخ (اولوق) هلوق نأ : امهدحأ

 نيهجوب هلوق ىلع نسحلا جتحاو ؛ هيف الخاد وه نوكي نأ نم لقأ الف « ٍلسو هيلع هللا بص هب

 «فرشلا ةيامم ىف هنأ : ىناثلا (ميهاربإ ةلم لب لق) هلوقب لبق نم ىمأ مالسلا اديلع هنأ :لوآلا

 باطخلاب ةدارفإ نهاظااو

 ىضتقت ثيح ىلإ ةوقلاف غلبتال اهنأ الإ ةلمت تناك نإو نئارقلا هذه نأ : باوجلاو

 هللاب ناميالا نال همدق امتاف (هللاب انمآ اولوق) هلوق امأ (هللاب انمآ اولوق) هلوق مومع صيصخت

 داسف ىلع لدي اذهو ءاباتك وأ ايبن فرعي نأ لاحتساهللا فرعيال نف ؛ عئارشلاب نامالا لصأ

 هكا بظقاتلا ا: كاذتاتل ةفارعم ب ناطا نب نيلئاعا]ةذلقالاو ةيفيلغتلا بهذم

 فاشكلابحاصلاقو؛برءلاىفةليبقلاكليئارسإ ىنب فطبسلا: ليلا لاق( طابسالاو ال هلوق امأ

 ةدفحلا : طابسألاو « سو هبلع هللا ىلد هللا لوسر ىطبس نيسحلاو كا 0 : دفاملا :ظيفللا

 رشعأ ىثالا هثانبأ ىرارذو مالسلا هيلع بوقعي ةدفح مهو

 . ضعبي رفكتو ضعبي نمؤتال انأ : لوآلا « ناهجو هيفف مم دحأ نيب قرفنال إ هلوق امأ
 . مهنم دحأ نيب قرفنال : ىناثلا « زئاج ريغ كلذوليلدلا ىلع ةمزال ةضقانملا تناككلذ انلعف ول اناف

 , مالسالا ىه ىتلا لوصألا ىلع نوعمتج مه لب « تاناي دلال وضأ ىف نوقرفتم .مهنإ : لوقنال ىأ

 ربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ ىذلاو احونهب ىصوام نيدلا نم كك عرش) ىلاعت هللا لاق 5

 ةيالا قايسب قيلأ لوألا هجولاو (هيف اوقرفنت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىدوهو

 مهل



 ها ةيالا «هللاب انمآ اولوق» ىلاعت هلوق

 َر ع 1 ووو
 هع يهرب لإ لون ام ايل لأ مدلل 0

 مه هه ني - 0 2 ف دعو ندع را لاو س2

 مر نم توا ىو 0

 2 222 ربو 2 ا 2 هموم 2 2

 «١م> نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفنال

 مولعمو“ مالسلا هيلعرميهاربإ نيدب ناد نمل مسا فينحلا نأ : اهيناثو . كرمثكلذو ؛ هللانبا حيسملا

 وهف كلذب ناد نف . امهريغو ناتخلاو تيبلا جح نم ء ةصوصخم عئارشب ىنأ مالسلا هيلع هنأ

 ناك امو ًافينح) افا باز ليه ١ كزلقت فناكا 5 ءاشتاللا هذهب نيذت برعلا ناك كفادح

 مثو الإ هللب ممرثك أ نمؤي امو) هلوقو (هب نيك رشم ريغ هلل ءافنح) هلوق هريظنو (نيكر شملا نم

 هلوقل ةضقانملا ىرجىر< امب هريغىلع جتحي نأ انم دحاوللنأ ىبعلدت ةيآلا :ىضاقتلا لاق (نوكر شم

 هذهلاثمأبهتوبن لع تح نكي مل مالسلاهيلع هنأ مولعملا نم نآل هسفن فةجح كلذ نكي مل ناو. هلاماغإ

 ام ةجحلا ماقأدق ناك امل مالسلا هيلع هنكل ؛هيلع ترظىىتاا ةرهابلا تازجعملاب جستحي ناكلب ؛تاملكلا

 سنا امةجحلا نم مهملع دروأ كلذ دنعف « مهلطاب ىلع نيرمتسم نيدناعم مهدجو مث ؛ ةلعلا حا وأو

 عابتالاب ىلوأ مالساهيلع ميهاربا ةلم وهو هيلعقفتملاف « عابتالاب نيدلا ناكنإ : لاقف « هيلع اوناكام

 ناكام ميهاربا نأ نيرقمو ٠ ميهاربا لضفب نيفرتعم اوناكنا ىراصنلاو دوهلا : لوقي نأ لئاقلو

 هيزنتلاب نيلئاق اونوك نأو دبال لب ؛كلذب اولوقي نأ عنتما « ثيلثتلاو هييشتلاب نيلئاقلا نم

 مهاربأ لضف نيركنم اوناكنإو . ةدئاف هيلا مهتوعد ىف نكي مل كلذب نيلئاق اوناكىتمو ؛ ديحوتلاو
 ذئنيخ . هيلع ًاقفتم كلذ نكي مل ثيلثتااو ميسجتلل اركتم هنوك اوركنأ مهنكل ء هب نيرقم اوناكوأ

 ىلوأ هب ذخألا ناكف « هيلع قفتم اذه نأب لوقلا مازلإ حصي ال

 حصاسلف ؛ ىلاعت هلل دلولا تيثأ ام مالسلا هيلع ميهاربا نأ رتاوتلاب ًامولعم ناكهنأ : باوجلاو

 مالسلا هيلع ميهاربا ةقيرطل ةفلاخم مهتقيرط نأ تبث ؛كلذب اولاق مهنأ ىراصنلاو دوهلا نع

 بوقعيو قاحسإو ليعامجإو ميهاربا ىلإ لزنأ امو انيلا لزنأ امو هللاب انمآ اولوق ) ىلاعت هلوق

 ( نوما هه نحنو مهنم دحأ نيب قرفنال مر نمنويبنلا ف وأامو 6 قوأاموطابسألاو

 وهو ,ةيذلا هذه ىف ًانناهوب اباوج هدعباركذ .هالوأ كالا طاودلاب كناكلاك كاش 1 معا

 دي ىلع زجعملا رهظ املو « مهيلع زجعملا روهظ مالسلا مهملع ءايبنأللا ةوبن ةفرعم ىلإ قيرطلا نأ



 ةيآلا 1 راصنا أ ادوه اونوك اولاقو» ىلاعت هلوق 08٠

 متين لب « ةيدوهلا ىلع ةينارصنلا رايتتخا زوجت ال ابنأ دوهلا لاح نم مواعملا ذإ « رييختلا هب دارملا

 ىراصنلاو ؛ةيدوهلا ىلا وعدتدوهملانأ دارها لب ؛ كلذ اضيأىراصنلا لاح نم مولعملاو . رفك هنأ

 اذإ مكنا ىأ (اودتهت) هلوق ىنعم اذهف « ىدهلاهنأ معزيو « هنيد ىلا وعدي قيرف لكف « ةينارصنلا ىلا

 ةعبرأ ةلم باصتتا ىفف (ميهاربإ ةلم لب) هلوق امأ . ةماقتسالا ننس ىلع مثر صو متيدتها كلذ متلعف

 اوعبتا : اولاق هريدقتو (ىراصنوأ ادوهاونوك ) هلوق ىلع ىنعملا ف فامع هنال : لوالا : لاوقأ

 : ثلاثلا ٠ ميهاربإ ةلم عبتت لب هريدقت : فذحلا ىلع : ىناثلا . ميهاربإ ةلم اوعبتا لب لق . ةيدوملا

 لأساو) هلوقك « هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فذخ . ميهاربإ ةلم ماها ناكل كرام

 عفرلاب (ميهاربإ ةلم) جرعالا أرقو « ميهاربإ ةلم اوعبتا لب . ريدقتلا : عبارلا . ابلهأ ىأ (ةيرقلا

 اريخ وأ أدّتبم ةلعجم نأ ىف رايخلاب تنأف ةلجابو ٠ ميهاربإ ةلم اننيد ار اعلم هلم

 : ناتلأسم هيفف (افينح)هلوق امأ

 ليق هنمو « ميقتسملا وه فينحلا نأ : لوآلا : نالوق فينحلا ىف ةغللا لهآل «ىلوألا هلأسملا)

 لكف : اولاق . ةزافم : ةكلهمللو . ميلس : غيدلل اولاق اي « ةمالسلاب الؤافت . فنحأ : جرعالل

 : ىناثلا . ىظرقلا بعك نب دمحم نع ىورم وهو « فينحومف ءىث ىف هنع فرحني لو هلل ٍلسأ نم

 000 الا ل] لشق نمادخلاو لك "ليغ ىذلا وه محلا نال لئاملافشملا نأ

 ةلم لب) هلوقف « هيلإ لام ىأ « هللا نيد ىلإ فنح مالسلا هيلع ميهاربإ ن) 21 فز لاه اذ ثمتحو

 ادا[ مرلف نو ىدملا امأو امي اطرحتم عئراضتلاو ديلا الاخ ىأ (اقيتج مهاب

 لك قحلا عابتا اهنأ : اهناثو. 1 ا هاو دبع 00 اهدحأ

 . لمعلا صالخإ : اهعبارو . مالس.الا عئارش ىه ىتلا هعئارش ىف ميهاريإ عابتا : اهملاث و : دهاجب

 بقا فيذحلاف ةلمجاب و : لافقلا لاق . مدالا نع . ديحوتلا ىه ىتأ 0 ام يدل

 مالسلا هيلع * ربإ نم هلصأو : تانايدلا باقلأ رئاسك مالسالاب ناد نم

 نم لاخلا ىلع بصن هنأ جاجزلا لوق : امهدحأ : نالوق ًافيتح بصن ىف 4ة يناثلا ةلأسملا)

 مههاربإ ةلم لب دارأ « عطقلا ىلع بصن هنأ :ىناثلا : ةمئاق دنه هجو تيأر : كلوقك « ميهارإ

 هلاق . بصتتاف هنم عطقناف ؛ةفرعملا ةر دل عبتت ل « ماللاو فلاللا تطقس ايلف . فينا

 . ةفوكلا ةاحن

 دوهيلا بهذم ىف نأ ىلع هيبنت هنأ : اهدحأ : هوجو هيفف (نيكر شملا نمتاك اهورإل هلوق امأ

 : أولاةىراصنلاو ؛هللا نب ريزع : مو قدوويلاضعب نع ىكح ىلاعت هنآ « هانيياه ىلع ءاكرش ىراصنلاو
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 2 2 حج اج ,) | سه رسوب رب هاش 8 رممسوسع ١ م2 ع 0 ل عر

 ناك امو افينح ميهاربإ ةلم لب لق اودتبت ىراصن وا ادوهاونوكاولاقو

 - هرم

 «١ه» نا

 ناف « ةثداح ةيدجوملا كلت مث  هنع لوفغملا ريغ لوقعملاو : هل. ًادجوم دبعاا نوك نع لوهذلا

 هللاب ناك ناو لاحت وهو لساستا مزاو ؛ ىرخأ ةيدجوم ىلإ اهراقتفا مزال دبعلاب اهثودح ناك

 انمزلي الو « ىلاعت هللا ىلإ لعفلا“دانتسا مزايف ةيدجوملا لوصح دنع لوصحلا بجاو رثالاو ىلاعت

 ىلإ ةيدجوملا كلت راقتفا مزلي الف « ةعدق هتيدجوم تناكف « مدق هنال ىلاعت هللا ةيدجوم ىف كلذ

 . ىرخأ ةيدجوم

 ةريثك ىناعملاو طافلالا ىف نيقيرفلا نيب تاعزانملاو نيبناجلا نم مالكلا صخلم اذه

 ىداحلا هّللاو

 (نيكر شملانمناك !هوافينح ميهاربإةلهلب ل افا ول ذاق اا ولاقو )ىلاءتدلوق

 ا لإ ا مالسالا نيد ةعص : تمدقت ىتاا لئالدلاب نيب امل ىلاعت هنأ معا

 . مالسالا ىف نينعاطلا نيفلاخلا

 اوركذي ملو (اودتمت ىراصن وأ ادوه اونوك ) اولاق مهنأ مهنع ىكح (ىلوآلا ةيشلا)

 : لوآألا : هوجو نم ةهبشلا هذه نع ىلاعت هللا مماجأف « ديلقتاا بع اورصأ لب ؛ ةهبش كلذ ريرقت

 قيرط ناك نإ هنأ باوجلا اذه ريرقتو (اةينح ميهاربإ ةلم لب لق) هلوق وهو ًايمازلإ اباوج ركذ
 مهاربإ نيدةحىلعاوقفتا دةنيفلتخلا ءالؤه نال مهاربإ ةلم عابتا كلذفف ىلو آلاف : ديلقتلا نيدلا

 :لاق هناحبس هن اكف ؛ ديلقتاا لع نيدلا ىف لوعملا ناك نأ فلتخملاب ذخالا نم ىلوأ قفتملاب ذخاألاو

 دياقتا ىلبع لوعملا ناكناو « لئالدلا انمدق دقف « رظنااو لالدتسالا ىلع ندلا ىف لوءملا ناكنا

 للوأ ةينارصنلاو ةيدوهلا كرتو مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ىلا عوجرلاف

 مالسلا هيلع مميهاربإ نيد ىلع هنأ ىعدي ىراصنلاو دوهلا نم دحاو لكنأ سيلأ : ليق ناف

 دويتلاو  فيلتتلاب نولوقب 'ىراظنلاا نأ كيثو ءقنح وتلا ةلئاقااك ميهاربإ نأ تبث املءاتلق

 اعد امل مالننلا هياع ادمح نأو : مالسلا هيلع مهاربإ نيد ىلع اوسيل مهنأ تبثف ؛ هييشتلاب نولوقي

 ميهأربإ نيد ىلع وه ناك« ديحوتلا ىلا
 نوكي نأ زوحبي الف (ىراصن وأ ادوه اونوك اولاقو) هلوق امأ : ظافلالا ريسفت ىلا عجرنلو
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 هذهو « ةيصعموأةءاطهن وك فصو لعفلا كلذ لصحي مث , ىلاعت هللا ةردقب دجوت لعفلا تاذ نأ

 لا الدال ةروتلاهللإ * اتناك - ىنالقابلا رك ىأ لوقو قو :!ةئداملا :ةزذقلاب ةلصاَح ةفصلا

 وه اذهف « هللا ةناعاب عقو دبعلا لعف ناكو ؛ امس زودقملا عقو دحاو رودقمب اتقلعت اذإ ؛ ةميدقلا

 اا لولا لطفل وس كلا لاقدن ادع ىوزيمنأل « قرا زقساللا قش | ىفأ لإ ىرياذمنو : بسكلا
 عم ةردقلا نأب نولوةي نيذلا : لوألا : ناقيرف مهف  ةرثؤم ةثداحلا ةردقلا نأب نولئاقلا امأ

 بابسألاعضوىذلا وهىلاعتو هناحبس هنأ ىنع؟ ؛ لكلل قلاخا وه ىلاعت هللاف « لعفلا بجوت ىعادلا

 هلعف عوقو ىف رثؤملا نأ ىنعب بستكملا وه دبعلاو ؛ دوجولا ىف لاعفآلا هذه لوخد ىلا ةيدؤملا

 باتكلا ىف هراتخا « ىلاعت هللا همحر نيمرحلا مامإ بهذم اذهو «هب ناتمئاقلا ةيعادلاو ةردقلا وه

 هب حرصي ال ناكناو هنم ىرصبلا نيسهلا ىبأ لوق برقيو . ةيماظنلاب هامس ىذلا

 دبعلا لب ؛ لعفلا بجوت ال ىعادلا عم ةردقلا : نولوقي نيذلا مهو . ةلزتعملا نم ىناثلا قيرفلا

 تلاق ءبسكلاو لعفلا وه اذهو ؛ كرتءاش نإو لعفءاشنإ « امهنم نكمتم كرتلاو لعفلا ىلع رداق

 "010 لا ١] ف 11 ذاك لاثت هللا قلح,اعتاو دعلا رودقم نك اذإ : ىرعتتالل ةلزتعملا

 نأ تقولا كلذ ىف هنم لاحتسا : هيف هقلخت ل اذاو ؛ لعفلا كلذب تقولا كلذ ىف فصتي ال نأ

 ؛كلذ الإ رداقلل ىنعمالو «كرتلاو لعفلا نم انكمتم ةتبلا نكي مل كلذك ناك اذإو . هب فصتي

 مل وأ : هللا ةردقب ًاعقاو نوكي نأ اما دبعلا بستكم وه ىذلا اذهف اضيأو « رداق ريغ ةتبلا دبعلاف

 22 هيف دبعلا نكي مل : ىلاعت هللا ةردقب عقو ناف « آعم نيتردقلاب عقو وأ «هللأ ةرده ةتبلا عمي

 اذبف ًاعه نيتردقلاب عقو ناو . بولطملاوه اذبف دبعلا ةردقب عقو ناو ؟ هل ابستكم نوكي فيكف

 ةردقل قبب فيكف هي ىلاعت هللا ةردق قلعت دنعف « عاقيالاب ةلقتسم ىلاعت هللا ةردق ناكل لا

 الإ سيل ةيوصغملا رادلا ف شولجلا نم مرحلا نال , فيعضف ىتالقابلا لوق امأو « رثأ هيف دبعلا

 هيف ىلاعت هللادقلخ دق هنع ىهملا سفنف ىلاعت هللا لعفب لصح نإ لغشأا اذبف « زامحاللا كلت لغش

 ىنيارفسالا لوق امأو ؛ بواطملا وهف دبعلا ةردقب لصح ناو ؛قاطيال ام فيلكت نيع وه اذهو
 لهأ لاق . ةتبلا رثأ ابعم دبعلا ةردقل قبب الف « ريثأتلاب ةلقتسم ىلاعت هللا ةردق نأ انيب امل فيعضف

 « هلاعفأل ًادجوم ناكول دبعلا نأ : اهلوأ : هوجول . لاحت قلخلاو داحبالاب القتسمدبعلا نوك : ةنسلا

 ناكول : اهيناثو . احل دجوم ريغ وهف « ليصافتلا كلتب ملاع ريغ وهو . هلعف ليصافتب املاع ناكل

 ليص#دصقي رفاكلان ال ءكلذك سيلو ءدسعلا هدارأ ام الإ عقو امل ؛ هسفن لعفل ًادجوم دبعلا

 كلذإ ًادجوم هنوك ناكل ؛ هسفن لعفل ًادجوم دبعلا ناكول : اهثلاثو . لبجلا الإ لصح الف ملعلا

 عم ةردقلاتاذو لعفاا تاذ لقعن نأ اننكمي هنآأل ةردقلا تاذو لعفلا كلذ تاذ ىلع ًادئاز لعفلا



 // ةيالا«تلخدقةمأ كلت» ىلاعت هلوق

 مثو « ةمدقتملا ةيآلا ىف ىلاعت هللا مهركذ نم ىلإ ةراشا وهف (تاخدق ةمأ كلت ىلاعت هلوق امأ

 تضمو تفلس«تلخ» فنصلا (ةمآلا»و نودحوملاهونبو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو مههأربأ

 ؛ مالسالاىلإ ةوعدلاومالسالا نم هيلع اوناكامو مرابخأ مكياع تصصتقاى أ ىنعملاو . تضرقناو

 اوعفتنتل متيبأ نإو . متعفتنا كلذ متلعق متتأ ناف « هولعفام اولعفت نأ نود مهتريس ىف عفن كل سيلف

 : لئاسم ىلع ةلاد ةيآلاو ؛ رهاعفأب

 نأ ىلع لدي (تبسك ام امل) هلوق نال ؛ديلقتلا نالطب ىلع ةلاد ةيآلا (ىلوأالا ةلأسملا)

 ًامفان عوبتملا بسك ناكل ًازئاج ديلقتلا ناكولو : هريغ هب عفتني الو هب صتخ دحأ لك بسك

 ممزايامىلع اوهبنتل نكلو « مودلقتنأ مكم ًابلط هلا وح أةياكح تركذامىنإ : لاق هن اكف . عباتلل
 قحلا وه هللا نم هلع اراك ام قا اريج 111

 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمج عابتاو « نامبالا ىف مهبيغرت ىلع ةلاد ةبآلا (ةيناثلا ةلأسملا)
 هتفلاخ نم مثريذحتو

 لوق فالخب ءابآلا ةعاط ىلع نوباثي:ال ءانب الا نأ ىلع ةلاد ةيالا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 دم ةمع ةيفصاي» لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورام هقيقحتو « مهعفني مهئابآ حالص نا نم دوهلا

 للقو ايش هللا نم مكنع ىنغأ ال ىناف مباسنأبال ملامعأب ةمايقلا موي ىتوتئا « دمحم تنب ةمطاف اي

 لاقو (نولءاسني الوذئموي مهنيب باسنأ الف) ىلاعتهتلا لاقو «هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نمو»

 بسكت الو ) لاعتهلوق كلذكو (هبزحب ًاءوسل معي نمباتكلا لهأىامأ الو مكينامأب سيل )ىلاعت

 (متاحامكيلعو لمحام هيلعاعاف اولوت ناف) لاقو (ىرخأرزو ةرزاو رزت الو « اميلع الإ سفن لك

 ناكو . مهئابآ رفكب نويذعيءانباألا : لوقي نم لوق نالطب ىلع لدت ةبآلا (ةعبارلا ةلأسملا)

 نل اولاقو) ىلاعت هلوق وهو . لجعلا ذاختاب مهئابآ رفكل رانلا ىف نوبذعي مهنا : نولوقي دوهلا

 كلذ نالطب ىلاعت هللا نيبف لجعلا ةدابع مايأ ىهو (ةدودعم امايأ الإ رانلا انسمت

 ريسفت ىفةلزتعملاو ةنسلالهأ فلتخادقو « بستكم دبعلا نأى عةلاد ةيآلا (ةسماخلا ةلأسملا)

 نم- ءىنث لشد : .انستكم نْتعْلا نارك ذم: نيل هنأ دلغ ومما د نيل نعأ امأا للا

 بسكلا اذمل اوركذ لصألا اذه ىلع مهقافتا دعبم « دوجولا ىلا مدعلا نم هتردقب ضارعالا

 ريث أت ريغنم رودقملاب ةقلعتهةفصةردقلانأ هنعفتلا ىضر ىرعشالا لوةلوهو:اهدحأ: تاريضت ثالث

 قلخي الصح مولعملاو ملعلا نأ 5« ىلاعت هللا قاخ الصح رودقملاو ةردقلا لب ؛ رودقملا فةردقاا

 امناثو . بسكلاوه ةثداحلا ةردقلا قلعتم وهو ىلاعت هللا قاخ لصح ىذلا ءىثلا نكل « ىلاعت هللا
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 لك لزانا] ناكل أ ةوباألا ىف دعاصلا ناكولف ؛ مهنع هزيم هلال ؛ هذي قف باوقعت لجأ ام: اهعت

 ىلع ابأ دجلا ناكول : اهناثو . بأب سيل دجلا نأ تبث كاذك نكي مل ايلف « ةقيقحلا ىف ًآنبا ةونبا

 الو «بيرقلابآلا.ىف حصي ال 5٠ ابأ هل نأ قش نأ ىح هدجو هوبأ تام نمل حص امل ةقيقحلا

 ةةيقحلا ىف بأي سيل هنأ انملع . كلذ حص

 كلذلذ دعباللا:ةئتر نم برقأ ىدالا ةبتر نأ الإ لكلا ىف لصح نإو ةوبآلا مسا : ليق ناف

 . ىننلا هيف مص

 . هنع بآألا مسا ىفنل ًايس دوجولا ىف بيترتلا نكي ل . ًاعيمج امهف ةقيقح مسالا ناكول : انلق

 مل امن كلذو نيريثك ءابآو امأ فاخو تام هنأب لوقلا مصل ةقيقحلا ىلع ًابأ دجلا ناكول : !هلاثو

 ةءاحصلا ْنأ كش الو بأ دجلا ناكول : امعبارو . ريسّفتلاو ةغللا بابرأو ءاهقفلا' نم دحأ هقلطي

 اكاارا ر انابيلا عناكلا ب1 ندا اناك نلاوىانخل اراعتا ريم قا ن وفلت !اهتاك ادلع« ةغللاء أن وقوأع

 هذهف « هنع لاؤسلا ىلإ هنع هللا ىضرركب وبأ جاتح ىتح ةدجلا ثاريم ىف ةببشلا تعقو امل كلذك

 قنيايكلا مدالوأ ىف هلل مكيصوي) ىلاعت هلوق : اليماع ا ىايرتل للا نأ .رغا كلد ةلمالذلا

 ةيآلا هذه ىضتقمب مزاي ناكف « ةلاح ال ًانبا نيالا نبا ناكل ًابأ دجلا ناكولف (نييثن“الا ظح

 ال يان نقل هللا اناياببلع _.كلاقكداكب مل املو « نبالا مايق عم نبالا نبال ثاريملا لوصح

 ارا ةموج ]وم ,٠ كالا جاو نع لا ىلا عرأ الجل نأ ناز قناع متكست ىتلا تايآلا

 عفدت ال ةذاشلا ةءارقلان آل ء ضرغلا ىف حدقيال اذهنأ الإكئابآ حرطب (ميهاربا هلإو) ىنأ أرق هنأ

 ةالصلا هيلع 3 0 ىلعو دجلا ىلع بأالا ظفل قاطأ هنا لاقي نأ ب اوجلالب « ةرتاوتملا ةءارقلا

 ليبس ىلع هركذ هنأ ىلع كلذ انلدف . ىنأ ىلع اودر : لاقو . ىتابآ ةيقب اذه : سابعلا ىف مالسلاو

 ؛كاذك ناكانت ةقيقح ناك ولو « دجلا نع.بأآالا مدا ىف حصي هنأانمدقام هيلع ليلدلاو ء زاجملا

 دال وللا مسالا ىلإ ال ىعرشلا كلا ىلإ ًارظن هيل ع مسالا قاطا اماف ساع نأ لوقامأو

 ملعأ هللاو ن 0-_- رأ نيب امف فالخلا عقبال تاغللا

 ىلع وأ (ةيذاك ةيصان ةيص انلاب) هلوقك (كنئابآ هلإ)نم لدب وهف (ًادحاو اهلإ ١ ررولاعت هلوق امأ

 ا ال ا ل كا حرر ها رقلا ١ اد وامل كلانا هلاي ديت, أ ءضاطتخالا

 ةلج نوكستت نأ زوحي : اهيناثو «هل» ىف هيلا ءاحلا عوجرل . هلوعفم نم وأ , لبعنا ءاغاف نم لاح هنأ

 نو كا نويل لنآ انلاح نالوا ىأ «ةدك ومي ةيضاارتعا ةلمج نوكتت نأ ::اهتلاثزو.. افنعِن.لعةف وطعم

 . 1 رونعذم وأ 2 ديحوتلل



 /6 ةيآلا «توملا بوقعي رضح ذا ءادهش متنك مأد ىلاعت هلوق

 فارتعالا ىلإ اورداب مهنأ : لوألا : نيهجول ديعب اذه : ىضاقلا لاق مث . كئابآ هلإو كحلإ

 اوم. طايشاللاا لامع بانكلا قالك لات ناس 51311 قرقنلاَو ملعلا هنم مدقت نم ةردابم ديحوتلاب

 مهلاحب قيليال كلذو ؛ نيحلاص اموق اوناكممنأو . بوقعي دالوأ

 ليقو : لافقلالاق . كئابآل ناب فطع (قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ) هلوق (ثلاثلا ةلأسملا)

 قاحسإ نم نسأ ناك ليعامسإ نال قاحسإ ىلع ليعامسإ ركذ مدق هنأ

 باالل وأ ماالاو بأالل تاوخالاو ةوخالا : هنع هللا ىضر ىعفاشلالاق 4 ةعبارلا ةلأساا)

 ىضر ديزو « دوعسم نب هللا دبعو ؛ ىلعو ٠ ناهيثعو « رمح لوق وهو « دجلاب نوطقس ال

 وهو . دجلاب نوطقسي مهنا : ةفينح وبأ لاقو ؛دمحو فسوي ىنأو كلام لوق وهو ٠ منع هللا

 سواطو نسحلا لوق نيعباتلا نمو ؛ مهنع هللا ىضر ةشئاعو سابع نباو قيدصلا ركب ىبأ لوق

 دجال نأ : امهدحأ : نالوق مهلف دجلاب نوطقسبال مهنا : نولوةي نيذلا مهو نولو الا امأ « ءاطعو

 ركذلل تاوخأالاو ةوخالا نيب قابلا مث ؛لاملا عيمج ثلث وأ مهعم ةمساقملا اما : نيرهالا ريخ

 ةلزسع هنأ قاتلا 1 هع هللا ىضر ىعفاشلا لوقو تباث نب ديز بهذم اذهو : ناش الا ليه

 « سدسلا ىطعأ « سدسلا نم ةمساقملا هتصقن ناف . سدسلا نم ةمساقملا هصقنت ملام ةوخالا دحأ

 ةوخالاو تاوخالابجحب بأالاو بأ دجلا نأب هلوقىلع ةفينحوبأ جتحاو ؛ ءىث هنمصقني ملو

 ىهو ةبآالا هذه نانثاف ةبآلا امأ . رثاالاو ةيآلل بأ دجلا نا : انلق امنإو ء دجلا مهبجحي نأ مزليف

 دجلا ىلع بألا ظفل قلطأف (قاحسإو ليعامسإو مهاربإ كئابآ هلإو كملإ دعن) ىلاعت هلوق

 تارنارسل افلا عم « ليعامسإ وهو معلاف هقلطأ دقف : لبق ناف

 ىف قبيف .هيف ماق ليلدل معلا قح ىف هب لمعلا كرت ًارهاظ ةققحلا ليلد لامعتسالا:انلق

 اانا فيت وت مالسلا هيلع فسوب نع اخ لافت هاوق# :كةلجناقا) ةيآلا ةجح قابلا

 (بوقعيو قاحسإو ميهأر با

 نإ ؛ 0 رجلا دنغ هتنعال اش م» لاهل" لشابق نر[ عنز طعا رزاق

 بالاك لعجب الو ءانبا نبالا نأ لعجن تباث نب ديز هللا قال الأ : ًاضيأ اهو ل1 نك

 8 0 هماللف هاوبأ هثووو) لاعت_ةلزوق مدح كج نأراهجتر !!كااتجل نأ فتن ان

 هللا ىضر ىعفاشلا لاق , ًايقاب ناكاذإ مهنود بالا هقحتسا ةوخالا نود نيثلثلا دجلا قاقحتسا

 ع تايآلا هذهب متللدتسا 5 3 اهننحأ هوك يلعن لاله لادو لكأ هللا نأ لسن ال : هنع

 هللا ناف (بوقعيو هينب ميهاربا اهب ىصوو) ىلاعت هلوقب ااه رمل هنأ لع لدمس نقدا كاذقلا



 ةيآلا «توملا بوقعي رضح ذا ءادهش متنك مأد ىلاعت وق /

 ناتلأسم هيفف (ىدعب نم نودبعتامإل هلوق امأ
 ؟ قحلا دوبعملا ىف هقلطأ فيكف ءالقعلاريغل «ام» ةظفل (ىلوألا ةلأسملا)

 الل وت ا لىأ + قخمل او ءىثلك ىفماع «ام» نأ: لوألا : نيهجو نم هباوج و

 ؟ ناسنالا ام : مسرلاو دحلا بلط دنع كلوقك (نودبعتام) هلوق

 ليعامسإو ميهارإ كئابآ هلإو كهل دبعن اولاق) هلوق امأ (ىدعب نم) هلوق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 : لئاسم هيفف (قحسإو

 نإ : اولاق . ةدلقملا : لوألا : لهجلا لهأ نم ناةيرف ام كسمت ةيآلا هذه ىل والا ةلاسملا)

 : ىناثلا . فاكديلقتلا نأ لعل دف ؛ مهلع هركنأام مالسلا هيلعوهو ؛ ديلقتلاب اوفتك ١ بوقعي ءانبأ

 مهناف «ةيآلا هذه هيلعليلدلاو . مامالاو لوسرلا ماعتبالإ هللا ةفرعم ىلإ قيرطال اولاق . ةيمياعتلا

 هنودبعي كؤابآو هدبعت تنأىذلا هلالا دبعن : اولاقلب . لمعلا هيلع لد ىذلا هلالا دبعن : اولوقي مل

 ملعتلا وه ةفرعملا قيرط نأ ىلع لدي اذهو

 ًاضيأ امف سيلف « ىلقعلا ليلدلاب هلالا اوفرع مهنأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف سيل هنأ اك : باوجلاو

 لطبامل ماعتااو ديلقتلاب لوقلا نا مث  ميلعتلاو ديلقتلا ةقيرطىلعالإ هلالاب اورقأام مهنأ ىلع ةلالد

 ؛ لالدتسالا ليبس ىلع الصاح ناك لب « ةقيرطلا هذه ىلع ناكام موقلا نامبإ نأ اثملع ؛ ليلدلاب

 لالدتسالا ةقيرط اوركذي مل لف لاقي نأ باللا فام ىصقأ

 ىلاعت هللا تافص حرش نم لوقلا ىف رصخأ كلذ نأ : املوأ :هوجو نم هنع باوجلاو

 مهن اكف مالسلا هيلع بوقعي سفن نوكس ىلإ برقأ هنأ : اهبناثو . هلدعو هتردقو هدلعو هديحوتب

 . هل ةدابعلا صلختو هديعن امف كيلع انم فال الف . كتقيرط لدم ىلع الإ ىرجب انسل : اولاق

 هذه لوأ ىف ىلاعت هللا هركذام ىلع عناصلا دوجو ىلع ليلدلا ركذ ىلإ ةراشإ اذه لعل :الاثو

 موقب مدارم انههو ( مكلبت نم نيذلاو مكقلخ ىذلا كر اودبعا سانلا امبأ اي) ةلوق ىف ةروسلا

 ككل رك كتان ةركراو كدوجو هلع لذ ىذلا هلآلا ديعت : ىأ (كتابآ هلإو كحلإ دشت)

 ةذقلا لإ ١ ل لدتا لإ ةراشإ كلذ نوكي قيرطلا

 رصم لخد امل مالسلا هيلع بوقعي نأ ريسافتا ضعب ىفو :لافقلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ماضي رحت لوقلا اذه رمل لاقف : هتافو دعب هينب ىلع فاخف ؛ كات رالاو ناريتلا نودع اهلغأ ىار

 هيلإ مهعمج مالسلا هيلع بوقعي نأ : سابع نبا نع ىضاقلا ىكحو . ىلاعت هللا ةدابعب كسملا ىلع

 ديعت : اولاق 9 ىذعل نم نوديعتام ىبان ” لاقق نارينلاو ناثوالا نودبعإ أوناك مو 5 ةافولادنع



 / ةيالا< توملا بوقعي رضح ذا ءادبش متلك مأد ىلاعت هلوق

 ب ملعأ هللاو لوقي هناك (هارتفا نولوةي مأ « نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليزفت ملا )

 . ىنعم مالكلا ىف سيل ذإ ؛ هدعب امع مافتسالاو لوألا نع بارضالا ىلع لدف . هارتفا نولوقي

 انهه «مأ» نا.: نولوقي نإزتسفملا نم قدي ال .قمواك”ورتع مأكدنغاديزأ :.كلوق ىف ناك ىأ

 تفرع اذإ . لب ىنعمنمضتت : ةعطقنملا هذه «مأ» نأ انركذ امل حيحس ريغ كلذو . ةزمه لا ةلزنمب

 امع ةعطقنم اهنأ : لوألا : نالوق هيف ؟ ةلصتم مأ ةلصفنم ةبآلا هذه ىف «مأ» لوقنف ةمدقملا هذه

 ىو وو عمج ادم ارد .ءانرشم منك 0 ىأ . ناكنإلا امف ةزمطلا ىنعمو « البق

 هناك « باتكلا لهأ عم باطخلاو ؛ توملا بوقعي رضح ام دنع نيرضاح متنك ام 550

 متتأو كلذ نولوقت فيك : لسرلا نيد هيلع مه ىذلا نيدلا نأ نم نومعزي ا وناك اهف ممل لاق ىلاعت

 نيد ىف متبغرلو « ندلا نم هيلع متنأ ام متكرتل كلذ متدبش ولو « نيدلاب هايبنآلا اياصو نودبشت

 ءايبناآلارئاسو بوقعيو مالسلا هيلع ميهاربإ هيلع ناك ام سفن وه ىذلا ملسو هيلع هللا للص دم

 هدعب مالسلا مهلع

 بوقعي نع ىكحماو ؛ لطاب مالك ىلع هجوتي امنإ راكنالا ليبس ىلع ماهفتسالا : ليق ناف

 هيلا راكنالا ليبس: ىلع مابفتسالا فرص نكمي فيكف . اقح لب الطاب امالكس يل ةيآلا هذه ىف

 يذلا وه !ديف'هافو تكة ةراوضتلا مهئاعدا درجمب قلعتم راكنالا ليبس ىلع ماهفتسالا : انلق

 (ىدعب نم نودبغت ام) .مالسلا هيلع بوقعي لوق نم. كلذ دعنا هرك ذ ام اماف ..ىلاعت هللا هركنأ

 ةيفيك كلذ دعب حرش : تقولا كلذ ىف مثروضح ركنأ امل ىلاعت هناك لب ؛ لصفنم مالك وهف

 ..ةيصرولا كلل

 هناك« فوذحم اهلبق ردقي نأ كلذ قيرطو « ةلصتم ةيآلا هذه ىف «مأ» نأ ىف : ىناثلا لوقللا

 ركل وأ نأ هس ذك رلا تور تي منك مأ « ةيدوملا ءادنالا لع نوعدتأ : ليق

 ملا ف «كلذ متءلع دقو ؛ ديحوتلاو مالسالا ةلم ىلإ هينب اعد ذإ هل نيدهاشم اوناك ليئارسإ ىنب نم

 17 0 مهام ءاسن آلا ىلع نوعدت

 : ناتلأ سم هيفف 4( هينبل لاق ذإ ١ هلوق امأ

 ىلوألا «ذإ» نأ (هينل لاق ذإ توملا بوقعي رض> ذإ) هلوق : لافقلالاق (ىلو ألا ةلأسلا)

 رول: لغد ةيناثلا ول

 باب ىف تناك مهدال وأ ىلع مالسلا مهيلع ءايبنالا ةقفش نأ ىلع ةلاد ةيآلا يناثلا ةلأسملا)

 هريغ كود هيأ] ةفورصم مهةمهو ٠ . نيدلا



 ةيآلا «توملا بوققعل رضذح ذا ا منك مأ» ىلاعُت هلوق /'؟

 ضبا كعامل , روم الم

 ادحاو الإ َقاَحسِإَو َليعاَمسإو ميهاَربإ كنب هلِإَو َكَبلِإ دبعت اوُلاَق ىدتب
 22ص

 تو 0 وتو 2ك د تح -أ 1

 الو مسك ام مَلَو تبسك امل ِتلَح دق ةمأ كل: نولسم ه نو

 م ا ا ل ا ع 7

 «؛»نولمعي اوناك امع هي

 ا د همآ كلت « ثوبلسم هل نو ادجاو 000 امسإو ميهاربإ كئايأدلأاو كل 1

 (نولمعي اوناكانع نولاسالو متيسك ام مكلو تبسك ام اه

 ؛ مالسالاو نيدلا ىف هينب ةيصو ىف غلاب هنأ مالسلا هيلع مهاربإ نع يح اكل لاو نأ معا

 نابل ىف ةغلابمو «ئراصتلاو:دوييلا لع ةجحلل اديك أت كلذ لثم هننب ىصو بوقعي نأ هبيقع ركذ

 ا

 هبشت ىهو «فطءلا فرح وأ « ماوفتسالا فرح ىنعماهانعم (مأ) نأ لعا(ىلوألا ةلأسملا)
 ةلصتملا ا :  هةعيم ةعطقنمو 2 ابليق 6 ةلصتم : نيهجو ىلع 5 ىو «وأ» فاعلا فوورح نم

 اك ع . لا , هديعاضتجا نيك عت ال تنأف ؟ ورمع مأ كدنع ديزأ : تلق اذإ كنأ ملعاف

 هدنع نيلجرلا نيده 1 فريك تمبلع اذإ مز 5 مهل و ال : هيأوج ناك مرج اللف كدنع نيذه

 9 ور مأ كاتم للا نينعتلا نع كافي اراك ىأ دير ةدنع نتاكلا نأ ملعت ال كيك

 عم «لب» ىنعمب اغا : اولاقف ةعطقتملا 51 ؟ كاذ وأ اذه وهأ نكل هد [فتحأ نإ لعأ ىأ

 ىلا هرصب قبس مالكلا اذه لئاق نااكف . ءاش مأ ليال اهنا : لاق اذإ : هلاثم . ماهفتسالا ةزمه

 0 ا نأ دارأو كشلا هءاج م . ليوناو هيو صرعات ابإ اهنأ أ ردقف صاثالا

 ماهفتسالاو «لب» عوعم رهالاو ال6 بارضالاف . ال مأ هاش ف له امن مأ مبفتسي نأو ريخلا كاذ

 لبال 6 : كلوةىر ءاراج ءاث مأ ليدل م : ك]و قف « مابفتسالا ة هزم دأ راك وه ا ع :أ نع

 عقو دق كلذو ففيكو « لبال اهنا :هلوقب لصتم ريغ فنأتسم مالك. ءاش ىهأ : كلوقف ؟ ءاش ىهأ

 لس ملو : كدنع ان ع هيام مأ كدنع ديزأ.: كلوق نافذ ةلصتملا فالخي هنع بارضالا

 نع رعت كنأ كلذ ىلع اليلد يك ءدبزز نيرق أريع نأ ليلدب « هلبق امع اءطقنم «مأ» دعب «ام»

 رمل ن1 فك ا اا نأ ناتك ىف ءاج دقو ؟ كدنع امومأ : لوقف دّرقم مساب كلذ

 لح ا هلررققي ةعطقنملا ذأ هدشأ اك نأ (انكعم عفر اهانب ءامسلا مأ اقلخ دشأ متأأ) ىلاعت هلوقف



 1١ ةيآلا «توملابوقعيرضح ذإ ءادبش تنك مأ» ىلاعت هلوق

 نع نيود ام هل لاق نتنازل ناقد ٌرَصَح ْذِإءاَدهش منك مأ

 ةيصولا نال  رمألا نم دكوأ ةيصولا ظفلو . مثاصو : لاق لب . هينب ميهاربإ رمأو : لقي مل ىلاعت

 هنأ فرع اذاف . متأو دشأ هنيدل ناسنالا طايتحا نوكي تقولا كلذ ىفو ؛توملا نم فوخلا دنع

 :امناثو . برقأ هلوبق ىلا موقلا ناك« هيف اددشتم رهآلا اذهب امتهم ناك تقولا كلذ ىف مالسلا هيلع

 مه ريغ ىلع هتقفش نمرثك أ هئانبأ لع لجرلا ةقفش نال كلذو ؛ كلذب هينب صصخ مالسلا هياع هنأ

 هنأ : اهثلاثو . هريغب همامتها نم دشأ ناككلذب همامتها نأ انملع ؛ هرمع رخآ ىف كلذب مهصخ الف

 ماهتهالا ةدشىلع لدي ًاضيأ كلذو « ةيصولا هذوب مهنم ادحأ صخب ملو : هيفب عيمج ةيصولا هذهب مع

 غابأ مهرجز مث ؛ نيعم ناكمو نيعم نامزب ةديقم ريغ ةيصولا هذه قلطأ مالسلا هيلع هنأ: رع

 هنأ : ابسماخو ..رمآألا اذهم مامهالا ةذش لع اضيأ لذي كلذو« َنيِمِلَسَم ريع اونوع نأ نع رجزلا

 ءرمآلا اذهب ماهتهالا ةدش ىلع أضيأ لدي اذهو ؛ ىرخأ ةيصو ةيصولا هذه جزم ام مالسلا هيلع

 مث « ةريسلا لاهو ةقيرطلا نسحو لضفلاب هل دوهشملا لجرلا وه مالسلا هيلع يهاريإ ناكاملو

 ؛ ماهتهالاب رومألا ىلوأ رمألا اذه نأ ذئتيح فرع « رمآلا اذهب ماهتهالا ةياهن ىف ناكهنأ فرع

 لاح نم مولع الإو « ةيصولا هذه هءانبأو هلهأ صخ هنأ ىف ببسلا وه اذهف « ةياعرلاب اهارحأو

 نيدلاو مالسالا ىلا ادبأ لكلا وعدي ناكهنأ مالسلا هيلع ميهاربإ
 هملاو ؛ ميهاربإ ىلع فوطعم هنأ : رهشالا وهو : لوألا . نالوق هيفف (بوقعيو) هلوق اهأ

 ىصو : هانعمو « هِنب ىلع ًافطع بصنلاب (بوقعيو) ءىرق : ىناثلاو . مهاربإ ةيصوك ىصو هنأ

 نييفوكلادنعو: نييرصبلادنعلوقلا رامضإ ىلع وهف (ىنب اي) هلوق امأ , بوقعي هتلفانو « هينب مهاربإ

 «ىنباي نأ» دوعسم نباو ىبأ ةءارق ىفو ؛ لوقلا ىنعم ىف هنآل « ىصوب قاغتي
 ةيلجلا ةرهاظلا لئالدلا هيلع ماقأ نأب هصلختسا ىلاعت هنأ دارملاف(نيدلا كل قطصا))هلوق امأ

 . هريغ نع كعنمو ؛ هيلا ىاعدو

 مل اذإ لجرلا نال كلذو . مالسالا ىلع مهثعب دارملاف (نوملسم متثأو الإ نتومت الف) هلوق امأ

 لاح لك ىف هب ارومأم راص توملا لبق ءىثلاب ىتأي نأب رمأ هنا مث ؛ نيع ةفرط لك ىف توملا نمأي

 الخدم ريصيف كالهملا فاخيو « ةاجنلاب رفظلا هتوفيف ةينملا هلجاعت نأ هيلا ردابب مل نإ ىتخي هنأأل

 روزغلاو رطخلا.ىهنسفن

 اولاق ىدعب نم نودبعت ام هينبل لاقذإ توملا بوقعي رضح ذإ ءادبش متلك مأر) ىلاعت هلوق
 عواد رك 3و



 ةيالا «بوقعيو هينب تمس امب ىصوو» ىلاعت هلوق 1

 ا 0 »1١0«

 دارملا سيل (ملسأ) هلوقو.. ةوبناا دعب ناكر هآلا اذه : لاق ند سانلا نمو ؛ هالك ناهربلا ةلالد

 اميقلت ىلا ةعراسملاو ءىلاعت هللا رماوآل دايقنالا : اهدحأ « رخأ روهأ لب نامبالاو مالسالا هنم

 كل نيءملسم انلعجاو انبر) هلوق نم دارملا وهو . ناللاو باقلاب ضارعالا كرتو لوبقلاب

 رايغالا ةظحالمو كرشلا نم ةميلس اهلعجاو كتدابع صلخأ ىأ (ملسأ) مصالا لاق : اهناثو

 ابعبارو (هللا الإ هلإال هنأ ملعاف) ىلاعت هلوقك . ديحوتلا ىلع تيثاو « مالسالا ىلع مقتسا : اهئلاثو

 ىلاعت للاب افراع ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نأو « حراوجلا ةفص مالسالاو « باقلا ةفص نامبالا نأ

 ) ملسأ) هلوقب ءاضعألاو حراوجلا لمعب كلذ دعب ىلاعت هلا هفلكو « هبلقب

 نتومم الف نيدلا 5 قطصا هللا نإ ىنب اب بوقعيو هينب ميهاربإ ام ىصوورإ ىلاعت هلوق

 (نوملسم متن ول

 : لئاسم هيفو يهاربإ نعهللا اهاكح ىتلإ ةنسحتسملا رومآلا نم سداسلا عوناا وه اذه نأ ملعا

 ةسرللا كفعاصم 5 وه كلذكو فلالاب (ىصصوأو) رماع نياو مفان أرق (ىلو آلا ةلأسملا)

 فانأب الا او ىنعملاو« مرفحاصم ىوه كلذكو« ديدشتلاب ةفلأ ني نوقابلاو« , ماشلاو

 ريثكتو ةغلابم ليلد (ىصو)

 هليوقس ىلإ دئاعت هنأل# لاواللا»..تاالؤوق يف ؟ديوعي ءاوش ىلا للا: (اهب) ى.ريمضلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 (ةيقابةملك ابلعجو) هلوقفف ريمضاا عوجر هوحنو.« ةلخجاو ةملكلا ليوأت ىلع (نيملاعلا برل تباسأ)

 ىلع ثينأتلا نأ ىنع ليلذ (ةيقاب ةلك). هلئوقو. (ىيرطف:ىذلا الإ نودبعت ام ءارب ىتنإ) هلوق ىلا

 : ىضاقلا لاق.(مهاربإ ةلم نع بغري نمو) هلوق ىف ةلملا ىلا دئاع هنأ : ىتاثلا لولا. ةملكلا لقبول

 ىلا! رامضالا درو « هببحرصم ريغ كلذ نأ : لوألا . نيهجو.نم لوآلا نم ىلوأ لوقلا اذهو
 ةملكلاكلتنمعمجأ ةلملا نأ : ىناثاا . موهفملاو لولدملا ىلا هدر نم ىلوأ « نكمأ اذإ هركذب حرصملا

 ىضتقتال اهدحوةداجشلاو « ةرخآلاب زوفلاو حالفلا مهيف عمجب اعدالا هاو كرو امادنأ مولعمو

 لعأ هللاو كلذ

 هنأ : اهدحأ . نيدلا لوبق ىف ةبغرم قئاقد ىلع تلمتشا ةياكحلا هذهنأ عا (ةثلاثلا ةلأسملا)



 ا ةيآلا «لسأ هبر هل لاق ذإ» ىلاعت هلوق

 هب هدوم اخر

 مم.د َنيماَعلا برل تملأ َلَق لس هب هل لذ

 «نيحلاصلا نمل هناو ةرخآلاو ايندلاف هانيفطصا دقلو : هريدقتو « ريخأتو محدقت ةبآلا ىف لبقو

 ةماركلانوبجوتسي نيذلا رم :نسحلا لاق .ىلوأ ناكر يخأتو ميدقت ريغ نم مالكلا حص اذاو

 . ىلاعت هللا مرك ىلع باوثلا نسحو

 ( نيملاعلا برل تملسأ لاق ٍلسأ هبر هل لاق ذاإ) ىلاعت هلوق

 :لئاسم هيفو مالسلا هيلع ميها ربا نع هللا اهاكح ىتلا رومالا نم سماخلا عونلا اذه نأ ملعا

 هانيفطصاب بصن هنأ:لوالا هجولا: ناهجو هلماع فو بصن «ذا»عضوم «ىلوالا ةلئسملا))

 ببس ركذب هبقع مث ءافطصالا ركذ ىلاعت هنأكف لسَأ هبر هل لاق ىذلا تقولا ىف هانيفطصا ىأ

 ريغتبال هنأ هلاح نم ىلاعت ملع  داقتاو اطعضخو ىلاعت هللا ةدابعل هسفن لسأ امل ةنأكف  ءافطصالا

 ةلاسرلل هراتخاك لذ دنعف بون ذلا لكن م رهطمكلذ عم وهوةقيرطااهذه لعرمتشمهنأ و تاقؤوالا لع

 هتباجإنسحوىلاعت هتلهمالساف « ةبقاعلاو ءذبلاىفهلاح اذهنمالإةلاسرلاراتخالىلاءتهنآل امهصتخاو

 رابخإ (ملسأ هبرهللاق ذإ) هلوقو ؛ سفنلا نع رابخإ (هانيفطصا دقلو) هلوق : لبق ناف . هب قوطنم

 هانركذ ىذلا تافتلالا باب نم اذه انلق ؟ ادحاو مظناا اذه ن وكي نأ لفعيا ةفكك ةيانلل نع

 ىذلا حاصلا فطدملا هنأ عيل تقولا كلذ ركذا : لبق هناك نك ذا راضاب تصف هنأ ::ىاثلا“ انا

 هلثم ةلم نع بغرب ال

 لاقي امإ هنأ لاكشالا ًاشنمو ؟ ٍلسأ هل لاق ىتم ىلاعت هللا نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 لاقيل ةنمزالا ضعب ىف سم ريغ مالسلا هيلع ميهاربإ ناك لهف هيف السم نوكي ال نامز ىف مسأ هل

 , غولبلا لبقو ةوبنلا لبق كلذ لاق امنإ ىلاعت هللا نأ ىلع نورثك آلاف ؟ لسأ نامزلا كلذ ىف هل

 هتطاحإو « ابف ثودحلا تارامأ ىلع هعالطاو ء سمشلاو ردهقلاو بكوكلاب هلالدتسا دنع كلذو

 : لاق .لسأ : ىلاعت هل لاق هبر فرع املف ء ثودحلا تارامأو ةيمسجلا ىف اهفلا ريدم ىلا اهراقتفاب

 نوكي نأ اضيأ لمتحتو هبر فرع نأ لبق كلذ هل لوقي نأ زوحب ال هنأل . نيملاعلا برا تبلسأ

 لئلدلا-ةلذلذ لب« كوقلا: سفناللوقلا اذه نم دارملا انك ٠ لالدتسالا لبق ناك( لسأ) هلوق

 : رعاشلا لوقك . اذه ىف برعلا بهاذم بدن> لع هيلع

 وظن تاالم.دق انيؤز الهم .. قطق لاو صرخلا كي

 لعل (نوك رشي هب اوناكامب ملكتي وهف اناطلس مهلع انل رنأ مأ) ىلاعت هلوق هنم ةلالد قدصأو



 ةيآلا «ميهاربإ ةلم نع بغري نمو» ىلاعت هلوق 7

 ءىجيس رخآ صخش هلعلف ؟ صخشلا اذه وه لوسرلا كلذ نأب عطقلا فيكف . ليعامسإ ةيرذو

 ميهاربا نيب ىذلا نامزلا وهو « ةنس ىنلأ رادقمب ءاعدلا اذه ةباجا رخأتت نأ زاج اذإو : كلذ دعب

 اذهب بولطملا نوكبىتح ةنسفال آةثالث رادقمب رخأتت نأ زوي ال ملف « مالسلا اههيلع دمع نيبو

 ل ا ب اا اطحماباعدلا

 الولو ؛ةياورلا هذه ةحصب نادهاش ليجنالاو ةاروتلا لعل : لو“الالاؤسلا نع : باوجلاو

 دلتا 21 ىرعدلا ةذهيف هييدكتولا ةعداسم نيالا دشأ نم .ئاراضتلاو .دّويلا ناكل كلذ

 بويغلانعهرابخإو نآرقلا وهو « هدب ىلع زجعملا روهظ : مالسلا هيلع هتوبن تابثإ ىف دمتعملا نأ

 بواطملاو دوصقملل دك وا ىرجىرجت ةجحلا هذهنا مث , تاياكحلا هذهلثم ىن الإ اهملعي ال ىتلا

 1 ملعأ كاع هللأو

 ؛ مزال هفس :دربملا لاق لوعفم هنأال : لوألا : نالوق (هسفن) باصتتا ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هنمو « ةفخلا هفسلالصأو ء امم فختساو امنبتما :لوالا . هوجو لوقلا اذه ىلعو . دعتم هفسو

 هنأ كلذو «سانلا صمغتو قحلا هفست نأ ربكلا» ثيدحلا ىف ءاجام هيلع ليلدلاو . هيفس مامز

 لك اهم فلاخ ثيح « اهزيجعتو هسفن ةلازإى غلاب دقف طق لقاع هنع بغريال امع بغر اذإ

 02 ( هربا هنأ هنقيدح و :هيسقن ريبخو هنسفت لهجج نم:الا:نسحلا لاق : قاثلاو.: ةلقاع,سفن

 ةينادحو ىلع ةعنصلا راث | نم اهف هدحب امب لدتسيف ءامف ركفي ملف هسفن لهج نم الإ ميهاربا

 كلهأ : ثلاثلاو . ملسو هيلع هللا لص دم ةوبن ةعص ىلع كلذب لدتسيف ؛ هتيكح ىلعو ىلاعت هللا

 نات طبل هلل نأ نإ ىاثلا :لاوقلا ,. هسقت_لضأ.: عبارلاو . ةديع ىأ نع اهقيبوأو هسفن

 هسفن ىف هفس هريدقت ضفاخلا عزنب بصن هسفن نأ :لوالا . اهوجو لولا اذه ىلع اوركذو

 رك ذو. هيفسلا الا :هريدقت و « فاضأ ماسفنهفس هانعمو ءارفلا نع ريسفتلا ىلع بصن هنأ : ىناثلا .

 لطلا | .ىرذ : تلاثلا ههنا ةلابملا ةنماخوتقتل]او هتلظن شماللا ادخل لاقي 5 ديك أت :سفنلا

 نيب مالسلا هيلع هاربا ةلم نع بغر نم ةهافسب 6 اىل ىلاعت هنأ مث ءافلا ديدشتب (هسفن هفس

 1 ررل مانرتحا ا اذا اناا. !هيبذاأ, 1و2 [اايندلا ف .هاتفطصا دقلو) لاقق :كبتتلا

 :ةعاسلا مايق ىلا ةيقايلا ةمامالاو عئارشلاو لدعلاو ديحوتلل ةءءاجىه ىتلا ةلملا هانفرعو « ةقيلخلا

 نم كلم نم الان نمل ةلالجلا ةيامن هيف ىذلا بقللا اذهب هللا هفرشف ىلاعت هللا كح هيلا فيضأ مث

 بغارلا نأل معو بل ىذ لك ققحيلف ؛ عئارشلاو كولملا كلم نم ام لان نم فيكنف رشبلا كولم

 ةلزنملا كلت لثم لانيل هتقيرط لثمفف بغريل ةلزنملا مظع ةرخآلا ىف هنأ ني مث هيفس وهف هتلم نع



 // ةيآلا « مهأربإ ةلم نع بغري نمو» ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفف (هسفن هفس نم الإ بهاربإ ةلم نع بغري نموإل هلوق امأ

 ىكوالا«نم»وهتدرأ اذا هنف تبغرو «هتهركاذإ صالا نم تنغر : لاقي (ىوألا ةلئسملا)

 لدبلا ىلع عفرلا لح ىف (هفس نم) فاشكلا بحاصلاق.ىذلا ىنعمب ةيناثلاو . راكنالا ىنعمب ماهفتسا

 ديزالا دحأكءاج له:كلوقك بجوم ريغ بغري نم نال لدبلا حصاممإو بغرب ىف ريمضلا نم

 ءاج ىتلا ةلملا وه ميهاربإ ةلمب دارملا نأ وهو لاؤس انهه لود نأ لئاقا مة يناثلا ةلئسملا ١

 نأ امإ ولخ ولف «نيدلا اذه لوقف سانلا بيغرت مالكلا نم دوصقملا نال « مالساا هيلع دمع

 ةلملا كلت ىه ةلملا هذه : لاقي وأ ؛ عورفااو لوصالا ىف مه ربا ةلم نيع ةلملا هذه نا : لاقي

 عئارشلا عورففف نافاتخامهتكلو : قالخالا مراكم ةياعرو ةوبنلاو ديحوتاا ىنعأ . لوصالا ىف

 لامعالا ةيفيكو

 لاقي فيكف « عئارشلا لك خسن هعرش نأ ىعدي ناك مالسلا هيلع هنال لطابف . لوالا امأ

 عرشلا كلذ نيع وه عرشلا اذه

 مراكمو لدعلاو ديحوتلا ىنعأ , لوصأ الاب فارتءالا نآل.بولطملا ديةيال وهف : ىناثلا امأو

 اذهب كسمتي فيكف «٠ ملسو هيلع هللا لص دم ةوبنب فارتعالا ىضتقيال داعملاو قالخأالا

 بولطملا اذه ىف مالكلا

 ظفلو ؛ خوسنم ميهاربا عرش 00 امليلسو هيلع هللا ىلص ًادمحع نأ وهو رخآ لاؤسو

 ةلم نع ًاضيأ ًايغار مالسلاو ةالصلا هيلع دم نوكي نأ مرايف« عورفلاو لوصأالا لوانتي ةلملا

 . مهيلع مزلأ ام همزايف مهاربا

 ةثعب هنم بلطو ىلاعت هللا ىلإ عرضت هنأ مالسلا هيلع ميهاربا نع ىكح امل ىلاعت هنأ : هباوجو

 دوويلا مل الف مهاربا ةلم هنأب ىنعملا اذه نع ربع ؛ هتعيرش رشنو هدييأتو هترصنو لوسرلا اذه

 اذه ةوبنب فارتعالا مهيلع بجو . هلاقم ىف ًاقح مالسلا هيلع ميهاربا نوك برعلاو ىراصنلاو

 مالسلا هيلع يهاربا بولطم وه ىذلا صخشلا

 دمع 00 ىلاعت هللا نم لوسرلا اذه لثم بلط يهاربا نأ اوملسام لوقلا نا : لئاسلا لاق

 بجي هنأمازلا ةياورلا هذه ىلع ىنيل مالساا هيلع 0. ربا نع ربخلا اذه ىور مالسلاو ةالصلا هيلع

 تبثت الو « ةياورلا هذه تبثت ملام 1 تبثتال نذاف ؛ مالسلا هيلع دم ةوبنب فارتعالا ماع

 هذه ةعح اوملس موقلا نأ انبلس . طقاس وهو رودلا ىلإ ىضفيف ؛ هتوبن تبثت لام ةياورلا هذه

 هتيرذا نم. ال وشر يع نأ ىلاحت اهلنا, نم كباط ميهاربا نأ الإ ةباورلا هذه ىف سيل نكل ةباورلا



 ةيالا«ميهاربإ ةلم.نع بغري نموهىلاعت هلوق ٠ ا“

 0 كاتس هايس مله , كعلم لالا حوت ةذس | اون معا ةىرعع تير 6 2

 ايندلا يق مان انفطصا دّقلو هسفن هفس نم الإ ميهاَر ,!ةَلم نع بَعَر نمو

 ».١« َنيحلاصلا َنَل ةرخآلا ىف 1
 ل 2

 اتاذإ ةيحلاو: ًارودق» حيب هلا نكي مل هتاذل امك ناكاذإو . هتاذل امكح نوكي نأ بحجب هلالا

 هلالا 5 اناق 0 0 5 م الاع ناكامو ٠ . حيبقلا ىلعف هنم ليحتس هلالاف حييبشلا لعف قانت

 عم اهلإ هلالا نوكي نأ مزاي ذئايخ . هضيقنب هلدبت زاجل كلذ بحي مل ول هنآل ايكح نوكي نأ ب
 ؛ ةهدبلاب مولعم اضيأ كلذف هفسلا لعف ىفانت ةمكحلا نأ امأو « لاح قافتالاب كلذو ةمكحلا مدع

 نأامأو « هفسلا لعفعم اهريرقت نكعال ةيهلالا نذاف « ةهيدبلاب مولعف فانم ىفانملا مزاتسم نأ امأو

 حيبقلا لعف ىلع ردقيال هلالا نأ تبثف « نيبف رودقم ريغ لاحملا

 ملعأ هللاو لاؤسلا لازف هنم اهفس لاعف الا نم ءىش سيلف انبهذم ىلع امأ : هنع باوجلاو

 ّق هنإو انندلا َّق هايفطصا دقلو هسقن هقس ند الإ ميهأربإ ةلم نع بعرب نمور ىلاغت هلوق

 (« نيحلاصلا ن ةرخآلا

 هعُن ارش فئارش نم هدي ىلع هارجأ امو مالساا هيلع ميهاربإ ىمأ رك ذ نأ دعب ىلاعت هللا نأ معا

 1ع شرخ نع هيلع للاعب هللا هليجا امو ةيلإ هللأ دانعسح ةرحأو هي ءاثب نمو ءاممةةلتبا ىلا

 ةفلاسلا ةيآلا هذه ىف اهنايب فلس ىتلا رومالا نم كلذ ريغو « مهل ريخلاب هئاعدو هدابع حلاصم

 كلذ ىف ناكف هعئارش نم ىتأ امب نامبالاو (ميهاريإ ةلم نع بغري نمو) لاقف سانلا بجع

 ىتلا ةلصولاب نواصويو هب نورختفي امنإ 7 5 برءلا ىرشمو ىراصنلاو دويبلا خبيب وت

 مالا بناجنم بسقنم وهو ىسيعب الإ سيل مراختفاف ىراصنلاو ؛ ليئارسإ بسن نم هنييو مميي

 كلذل اوراضف هانب ىذلا تيبلاب ةيلهاجلا ىف ريخ لكاولان امإ مهناف شيرق انام ازا لإ

 ىلع نورختفي. مو « ليعامسإ ىلإ مهعجرف نويناندعلا مثو برعلا رئاسو « هللا باتك ىلإ نوعدب

 ميهارباب لكلا راختفا قيقحتلا دنع عجرف . ةوبناا نه ىلاعت هللا هاطعأ امب ليعمساب نييناطحقلا

 لوسرلا اذه ةّثعب ىلاعت هللا نم بلط ىذلا وه مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ثبث اساو « مالسلا هيلع

 مظعأ نمت بجعلاف ؛ دوصقملا اذه ليصحت ىف ىلاعت هللا ىلإ عرضت ىذلا وهو « ناهزلا 05-50

 مهارباةوعدوه ىذلا لوتسرلاب نمؤيال هنامح مالسلا هيلع مههأربإ ىلإ باءشالا هلئاضفو هرخافم

 هنم بجعتي نأ قحتسي ام اذه نأ ك.ّثال ؛ عرضتلاب هيولطمو مالسلا هيلع



 اله .٠ ةبآلا « تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو » ىلاعت هلوق

 «رايتخالا ليبس ىلعال ربجلا ليبس ىلع مهيف الصاح ءاكزلا كلذ ناكل الإو « ايف فرصتي ال هنكل

 نط 5 ناكل مياعتو ةوالتلا ىوس هلعفي ام : لوألا - ناريسفت امل ةيكزتلا هذه نذاف

 ظعولاو ؛داعيالاودعولانه مالسلا هيلع هلعفي ناك امرومأللاكلتو ؛ 0 نوكي

 ناكدقف ءاوحلصيو اونمؤي نأ ىلإ ايندلا رومأب ثيشتلا نمو ٠ مولع كلذ ريركتو ء ريك ذتلاو

 , ملاصلا لمعلاو ناميالا ىلإ مهيعاود اهب ىوقيل ةريثك ءايشأ سنجلا اذه نم لعفي مالسلا هيلع

 مهل دهشي . مهيكزي : ىناثلا . قالخألا مراكم ىتوأ هنأو « يظع قلخ ىلع هنأب ىلاعت هحدم كلذأو

 لوالاو ؛ دوهشلا ىكزملا ةيكزتك , تبسك امب سفن لك ىلع دبش اذإ ةمايقلا موي ءايكزأ ممن

 ؛ ةنجلاب زوفلا ةيرذلاهذمل لماكتي نأهداره نآل ءاعدلاب هدار» ةلكاشم ىف لخدأ هنأل دوجأ

 لالخالا نع بيهرتااو لمعلا ىف ديدشلا بيغرتلاب مث ؛ ةمكملاو باتكلا ميلعتب الإ متي ال كلذو

 لاق :اهدحأ : تارابع هيف نيرسفمللو « ةيآلا هذهف صخلملا مالكلا وه اذه  ةيكزتلا وهو لمعلاب

 ةمكح ال لاهج ليعامسإ ةيرذ ىف نوكيس هنأل ع ةيآلا تلدف . مهكر ش نم مهربطي : مك زب : نسحلا

 ءاكح ميا و مثربطي - مه6مالوسر مف ثعبي ىلاعت هنأو ندد كرشلا نأو 1 الو مف

 ميك نيو : امثلاثو . سابع نبانع . صالخالا و هلل ةعاطلا ىه ةيكزتلا : اهناثو . مبلهجدعب ضرأللا

 هيلع هنأ ملعاو (ثئابخلا خيلع مرو تابيطلا مل لحيو) هلوقك (نساجرالا تاس و كرذلا

 ,زعلاو (ميكحلا زيزعل ا ىلاعت هلا ىلع ءانثلاب اهمتخ تاوعدلا هذه ركذامل مالسلا

 ناك. ًارداق ًاملاع ناكاذإو . ايش لهجي ال ىذلا ملاعلا وه: ميكحلاو . باغي ال ىذلا رداقلا : وه

 ةثعب الو ءاعدلا ةباجإ هنم حص امل كلذك هنوك الولو : هفسااو ثبعلا نع أربمو ًاباوص هلعفي ام

 ءايشالا ىلع هرادتقا ديرأ اذإ تاذلا تافص نم زيزعلا نأ ٍملعاو ؛ باتنكساا لازنا الو « لسرلا

 نأ زوحب الو ؛ جاتحلا ةلذ هقحلت مل تاجاحلا نع اهزنم ناكاذإ هنأل : ةلذلاو مضحلا نم هعانتماو

 وهف ٠ ميلعلا ىنعم هب ديرأ اذاف ريكسحلا امأو « ةلاحال زيزع وهف ؛ ماضتها هقحلي ىّتح هداره نم عنمب

 ديرأو « هيلع ريغلا ءاليتسا نم عانتمالا وهو . ةزعلا لاك: ةزعلاب ديرأ اذاف ٠ تاذلا تافص نم

 قرفلاو : لعفلا تافص نم.لب ؛تاذلا تافص نم ميكحلاو زيزعلا نكي مل ةيكمملا لاعفأ : ةيكحلاب

 تسيل لغفاا تافصو ؛ ةلزأ تاذلا تافص نأ : اهدحأ : هو+و تافصلا نف نيعونلا نذه نيب

 تافصو ؛ تاقوالا نم ءىش ىف اهضئاقن قدصت نأ نكمال تاذلا تافص نأ : اهبناثو . كلذك

 راثآلا::رودص اهققح ىف دعي !«ةيرشن 'راومأ لعفلا تاقض نأ :املاث و: كلاذك كسبلا لكفلا

 لاق نأب حيبقلا ىلع رداق ريغ ىلاعت هنأ لع ماظنلا جتحاو ؛ كإذك تسيل تاذلا تافصو ؛ لعافلا



تيبلا نم دعاوقلا ميهأربإ عفرب ذإو 2 ىلاعت هلوق /
 ةيآلا «» 

 نأ اهنمو « ةعاطو ةدابع عون هتوالت ىف نوكي نأ اهنمو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ًازجعم همظنو

 ىقظملا,ةكسملا نأ الإ ::ةوالتلا مكح اذهف ؛ ةدابع عون تادابعلا رئاسو تاولصلا ف هتءارق نوكست

 : هنوكب نآرقلا فصو ىلاعت هللا ناف . ماكحالاو لئالدلا نم هيفام ميلعت : كررشالا» داوبصقملا و

 ا درا كلللا رفا لوا (كاحت هتلا )؟نتانلق .: نأ يالا مكحلاو ىاكلبإ (ةملف ال دا رينج ىدف

 هلوق . لوسرلا تافص نم : ةثلاثلا ةفصلا (باتكلا مهملعيو) لاقف « هرارسأو هقئاقح ميلعت هدعب

 ىليبالو !!!لمعلاو لوقلاف ةباصالا : ىه ةمكحلا نأ ملعاو . ةمكحلا مهيلعيو ىأ (ةمكحلاو)

 ةمكحلا نااكف . هتدر ىأ . ءىثا تمكحأ نم اهلصأ : ليقو «نارمأالا هل عمتجا نمالإ امكح

 . لعقفلاو لوقلا ىف ةباصالا نم انركحذ امب نوكي امنإ كلذو : أطخلاو لهجلا نع درت ىتاا ىه

 01 لا ةلقنلا امأب ةمكحلا نع ةقسالفلا ضعب ربعو : لآغقلا لاق . هعضوم ءىث لكعضوو

 بهو نا لاق : اهدحأ : هوجو ىلع انهه ةمكحلاب دارملا' ىف نورسفملا فلتخاو . ةيرشبلا ةقاطلا

 ىعفانشلا لاق : اهيناثو . هل عابتالاو «هيف هقفلاو « نيدلا ةفرعم لاق ؟ ةمكحلا ام : كلامل تلق

 ئعفاشلا باحأ لاق :ةداتق لوق وهو . سو هيلع هللا لص هللالوسر ةنس ةمكحلا : هنع هللا ىضر

 ةمكحلا هياعفطعم“ . ًايناثهميلعتو« الوأ باتكلا ةوالتركذ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلا و:هنع هللاىضر

 ل لوما ةقكلا كلذ ليلاو  ةتاتكللا نجح اجر اخ ًامماةمكلملا نم دازملا قوك نأ نَجوَف

 : انلق ؟ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا ىلع ةيلقعلا لئالدلا ميلعت ىلع هلمح زوجيال مل : ليق ناف .« مالسلا

 ةمكحلا : اهتلاثو . ىلوأ عرشلا نم دافتسيالام ىلع ظفللا اذه لمخ كلذب ةلقتسم لوقعلا نآل

 مهيلعي : ىنعملاو « ةسلجلاو ةدعقلاك ؛ ركسلا ىنعمب ردصم وهو « لطابلاو قحلا نيب لصفلا ىه

 ربخلا : اذه لاثمو « اهايإ هلاعت ىتلا كماكحأو كتيضقأ صفو « مهلع هلزنت ىذلا كباتك

 تاب آلاهبدارأ باتكلا مهملعي ياا! هلك ورلذ او كلفلا وداعا ةزذقلا رك ارذعلا و56 ةرشبلو

 نم هيفام مهملعي ىأ (باتكلا مهملعي) اهسماخو ٠ تاهءاشتملا تايآآلا اهب دارأ (ةمكحلاو) ةمكحما

 , عفانملاو حلاصملا هوجو نم اهف امو عئارشاا كلت ةمكح مبلعي هنأ امم دارأ (ةميكحلاو) ماكحألا

 ا ااكلا اجو ا نارا دوار هكضإو لاكي هتاف انك [تافض لكل : لاق نم- سائلا نمو

 لاك نأ معاو (مهيكزيو) هلوق : ملسو هيلع هللا لص لوسرلا تافص نم : ةعبارلا ةفصلا . ةمكح

 كلا ا نفر لام اننا و تا هقانلا ىلكا ىيلرعلا نأ :اابهٍدجأ : ىرارمأ ىف: ناسنالا »كا

 ؛ اهنع ايكز نكي لو ؛ صئاقنااو لئاذرلا نع ارهاط نكي مل نيرمألا نيذه نم ءىثب لخأ ناف ؛ هب

 (مهيكزبو) لاقف « صئاقنلاو لئاذرلا نع ةيكرتلا ركذي اهفدرأ لاكلاو لضفلا تافص ركذ ايلف

 ةردقلا هذههل لص نأ ربدقتب و « نيفلكملا نطاوب ىف فرصتلا ىلع هل ةردق ال لوسرلا نأ ملعاو
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 عامجإ : اهدحأ . هوجو هيلع لديف ملسو هيلع هللا ىلص دم وه لوسرلا نإ امأو ءاةئرلا هدهل نم

 « ىسيع ةراشبو مهاريإ ةوعد انأ» لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورام : اهناثو . ةجحوهو نيرسفملا
 ًارشبمو) هلوق نم فصلا ةروس ىف ركذام مالسلا هياع ىسيع ةراشبو « ةيآلا هذه ةوعدلاب دِإولاو

 ةكم ءاعدلا اذهب اعد امنإ مالسلا هيلع فاربإ نأ :اهتلاثو (دمحأ همسا ىدعب نم مايل

 ًادمحج الإ املوح امو ةكمب نم ىلإ ىلاعت هللا ثعبي ملو « اطوح امبو اهم نونوكب نيذلا هتيرذل

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا لص دم عم مالسلا هيلع يهاربإ ركذ ىف ةمكحلا|ه : لاقي هنأ وهو لاؤس انههو

 مهاربإ ىلع تيلص اك .دم لآ ىلعو دم ىلع لص مهللا :لاقي ثيح ةالصاا باب. ىف

 ؟ مهاربإ ل أ ىلعو

 لاق ثيح مالسلا هيلع دمحم اعد مالسلا هيلع ميهاربإ نأ : املوأ . هوجو نم هنع اوباجأو

 : هل هئاعد قح بيبحلا ىلع ليلخلل بجو الف (كتابآ مهلع ولتي مهنم الوسر مهيف ثعباوانبر)

 هياعريهاربإ نأ : اهيناثو . ةمايقلا موي ىلإ هتمأ ةنسلأ ىلع هركذ ىرتجأ نب هقج هنع للقت هللا تق

 ةمأ. يفد اسمح ءانث يل قبا:ىنعي (نيرخآلا ف قالت ناسا ىل لع او ةلوقب ةير. كلذ لأبسا مالنا

 هيلع نسألا ءانثلل ءاقبإ هبيبح ركذب هركذ نرقو هيلإ ىلاعت هللا هباجأف ؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص دمع

 . ةمحرلا بأ ناكد محو (ميهاربإ مكيبأ ةلم) هلوقل ةلملا بأ ناك ميهاربإ نأ : اهثلاثو . هتمأ ىف

 فؤر نينمؤملاب ) هتصقفف لاقو ( مل بأوهو مبسفتأن م نينمؤملاب ىلوأىنلا) دوعسم نبا ةءارقفو
 دحاو لكل بجو ايلف . ةمحرلاو ةفأرلا ف ىنعي «دلاولا لثم مكل انأ امنإ» مالسلا هيلعلاقو (ميحر
 مالسأ هيلع ها ريإ نأ : اهعبارو . ةالصلاو ءانثلا باب ىف امهركذ نيب نرق هجو نم ةوباألا ق> مهنم

 ًايدانم انعمس) نيدلا ىدانم مالسلاهيلع دم ناكو (جبجلاب سانلاف نذأو) جحلا ىف ةعيرشاا ىدانم ناك

 ليما ركذلا ىف امهنيب ىلاعت هللا عمجل (ناميالل ىداني
 هلوق: اهلوأ ء تافص لوسرلا كلذل.ركذ . مهيلإ مهنم لوسر ةثعب بلط امل ىلاعت هنأ معاو

 نال ؛ سو هيلع هللا لص دمى لعل زنأ ىذلا ناقرفلا اهنأ : لوآلا . ناهجو هيفو (كتابآ مهيلعولتي)

 ىه. تايآلا نوكت نأ زوي :ىناثلا . هيلع هلمج بجوف كلذ الإ سيل مهملع هولتي ناك ىذلا

 ناكهنأ : مهيلع اهايإ هتوالت ىنعمو ؛ ىلاعتو هناحبس هتافصو عناصلا دوجو ىلع ةلادلا مالعالا

 دارملاو (باتكلا مهيلعيو) هلوق : اهيناثو . اهب نامبالا ىلع مهلمحيو.. اهيلإ مهوعدبو ءابم مركذي
 :هوجول ةبولطم ةوالتلا نال كلذو . هقئاقحو باتكتلا ىناعم مهيلعيو باتكلا ةوالتب ممأي هنأ
 هظفل نوكي نأ اهنهو . فيحصتلاو فيرحتلا نع ًانوصم قبيف رتاوتلا ل هأ ةنسلأ ل ع اهظفل .ءاقب.امنم

 «؛ رخف ١٠د
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 بتارلا هذه لكف ؛ ىرورض مأ اضيأ عفانملل ًاعفادو . راضملل ابلاج ءىثثلا كلذ نوكب معلا ىلع

 فلكتلاو رايتخالا تحن لصحت فيكف . ةيرورض

 اما ملعلا كلذ نآلل ءالاكشإ اضيأ هيف نأ الإ معلا وه فيلكتلا تحت لخادلا لاقي نأ قب

 «ًاضيأ فيلكتلاو رايتخالا تحت الخاد نكي ملايرورض ناكناف « ايرظن وأ ايرورض نوكيبنأ

 ملعلل ةجتنملا ةيرورضلا مولعاا كلن عومجف ؛ ةيرورضلا مولعاا نع جتتنسم وهف ايرظن ناك ناو

 كلذ بترت ناك ًايفاكناكن اف . فاكهريغ وأ جاتنالا كلذ ىف ًايفاكن وكي نأ امإ . لواألا ىرظنلا
 نوكيام ىلع هبترت بحي ىذلاو « ًابجاو ةبرورضلا مولعلا كلت ىلع الوأ جتتتسملا ىرظنلا ملعلا

 كلذفرخآ ءىش نم دب الف ًايفاك نكي ل نإ و « رايتخالا نع اجراخ ًاضِئَأ ناك« رايتخالانع اجراخ

 ؛ ايفاكناكدقو فاكر يغ هانضرف ىذلاف الصاح ناكنإ وهف « ةيرورضلا مولعلا نم ناك نإ رخآلا

 نكي ملف : هلبق رخآ ىرظن ملع ىلإ ةيرظنلا مولعلا لوأر قتفا ةيرظنلا مولعلا نم ناكنإو : فلخ اذه

 مزايف هلبق امف لوألا كلذ ىف مالكلامث . فلخ اذهو « ةيزظنلا مولعلل الوأ ةيرظنلا مولعلا لوأ

 وهو « هرهاظ ىلع لوم (انيلع بتو) ىلاعت هلوق نأ ًارخآ انركذ امب تبق «لاحن وهو لسلستلا

 كر اقإ لي واتا ل وأ اةيألا ديم ةضراجملا.تايآلا رئاث نو ؛ةلقعلا:لئالدلل قياظملا حلا

 هركذ مدقت دقف (محرلا باوتلا تنأ كنإ)

 انير) ةلوق نأ ىف ةيبشال هنأ ملعاو (مهنم الوسر مهيف ثعباو انبر) هلوق «ثلاثلا عونااإل

 « لبق نم روكذملا هنأل (كل ةيلسم ةمأ انتيرذ نمو) هلوقب دارأ نم ديرب (الوسر مهيف ثعباو

 ثعباوانبر) ىلاعت هلوقب هيلع فطءف . سو هيلع هللا صدم ةمأبالإ قيليال كلذبهتيرذل هفصوو

 لوسر مف نيكل ل ؟ اههيحأ,!! نيهحتو [نو: هتيدلد) لالي لاك ديفب ءاعدلا اذهو(مهنم الوسر مهيف

 ثوعبملاكلذ نوكي نأ : ىناثلاو . مالسالا ىلع هب نوتيشيام ىلإ مثوعديو  عرشلاو نيدلا مل لك

 لوسرلا نآل ؛ ظعأ نيدلاو زعلا ىف مهتبترو مهلحن نوكيل : اهدحأ : هوجول . مثريغ نمال مهنم
 مهنم ناكاذإ هنأ : اهيناثو . الإ بيجأ اذإ هتبلطل فرشأ ناك« هتيرذ نم ًاعم اناكاذإ هيلإ لسرملاو

 مهنم تاكلذإ هنأ الاثار ةالتئاقأ ةدقانم ةفرعمفف مهيلعم آلا برقيف اك و نا مهناف

 : لوقنف اذه تبث اذإ « مهيلا لسرأول ىنجالا نم مهلع قفشأو « مثريخ ىلع سائلا صرحأ ناك

 نأ هنظ ىلع بلغ دق ناكو « لبقتسملا ىفو لاحلا ىف نيدلا ةرامع مالسلا هيلع مهاربإ دارم ناكاذإ

 دارملا ةياهن كلذب هلعمتجيل كلذ ديري نأ هنم نسح هتيرذنم موقلا نوكي نأب لمكيو متياعإ كلذ

 121 كف رقالو غال هناآل ءهتررذ ىف مالا: اذه ناوك نأ ميظعلارورسلا هيلإ فاضني و «نيدلا ىف



 7/١ ةيالا «تيبلا نم دعاوقلا ميهأربإ عقرب ذإو» ىلاعت هلوق

 هارت و : عبارلا (مهنم الوسر مييف ثعباو انبر) اذه ىلع افطع لاق هنأ : ثلاثلا (مهيلع

 نأ عيل كاك ع 1 مل ًاقلخ هايإ هقلخ لعجب (مكانروص مث كانقلخ دقلو) ىلاعت

 : انتيرذ رأ ىأ (انكسانم انرأ) هلوق نوكي

 : اولاق . ىلاعت هللا قلخ دبعلا لعف نأ ىلع (انيلعبتو) هلوقب باعحألا جتحا (ةيناثثا ةلأسملا)

 اهيلط ناكل « دبعلل ةقولخم ةيوتلا تناكولف . هيلع بوتي نأ ىلاعت هللا نم بلط مالسلا هيلع هنأل

 لاق : انماةيوتلا ثلط ىلاغت هتلاتنأ امن: لضراكت اذه: ةلزتعللا لاق. ء الهجر الاخ لاكن هلأ
 نم اهبلط ناكل :ىلاعت هللالعف ةبوتلا تناكولو (احوصن ةبوت هللا ىلإ و بوت اونهآ نيذلا أ اي)

 ىلعوأ ؛ فاظلالا لعفو قيفوتلا ىلع (انيلع بتو) هلؤق لمح : كلذ تبث اذاو : البجو الاحم دبمأ|

 . هوجو نم انلوق دضعي لقعلا ليلد نآل انعم حيجرتلا : بادكاللا لاق . دبعلا نم ةيوتلا لوبق

 هللا نم ةبوتلا تناكف « ةبوتلا لوص> لاحتسا ةبوتلل ةبجوم ةيعاد ىلاعت هللا قاخم ل ىتم هنأ : اهنوأ

 خيشلا هصخل ام ىلع ةبوتلا نأ : اهينامثو . ةرم ريغ مدقت دق ىعادلا ليلد ريرقتو دبعاا نم ال ىلاعت

 لاحلاو « لوأ ملعلاف . لمعو ؛لاحو « ملع : ةبترم ةثالث رومأ عومب نع ةرابع : هللا همحر ىلازغلا

 «بونذلا ررض ظع ةفرعم وهف ملعلا األ لال تلو صح اهلا: لكلا ور ملعلا بجوموهو ناث

 ىمسملا وه ملأتلا اذهو ةرضملا لوصحو ةعفنملا توف ببسب بلقلا ملأت : ةفرعملا هذه نم دلوتي م

 امأ ؛ لبقتسملاو ىضاملاو لاحلاب قلعت او . ةدارإ : ىمست ةفص مدنلا اذه نم دلوتي مث : مدنلاب

 لعفلا كلذ كرت ىلع مزرعلابف لاقتسالاب امأو هل اسبالم ناكىذلا بنذلل كرتلا وبف لاجلاب هقلعت

 الباق ناك نإ :ءاضفغلاو ليشياب ثان ام“ قالتقا ضال ىامأ وامل اع ىلإ طلب لل ا

 ناف «نيقيلاو نامالا : ملعلا اذ ىنعأو ؛ تاريخلا هذه علطم وهو لوألا وه ملعلاف . ربجلل

 قيدصتلا اذه دك أت نع ةرابع نيقيلاو ؛كلبم موعس بونذلا نأب قيدصتلا نع ةرابع نامالا

 مدنلاران لعتشا بلقلا ىلع ىلوتسا امهم نيقيلا اذه نا م ؛ بلقلا ىلع هئاليتساو هنع كنشلا ءافتناو

 هيلع قرشي نك « هيوبحم نع ابوجحم راص هنأ نامبالا رون قارشاب رصبي ثيح بلاقلا هب ملأتيف
 ؛ هبلق ىف بحلا نارين لعتشنف «كالحلا لع فرشأ دق ةيوبحم ىأرف ةيلظ ىف ناك دقو سمنشلا رون

 لعفلا بترت نأ : لوقنف اذه تفرع اذإ . كرادتلل ضاهتالل هتدارا ةلاخلا كلت نم دلوتيف

 بترتيب نأو دب ال نضراعملا نع ةيلاخلا ةمزاجلا ةدارالا ترآل :ىزوزض ةدارالا لع

 ببسب هباق ملأت نم نراف «ىرورض اضيأ باقلا ملأت ىلع ةدارالا بترتو ؛ لعفلا اهيلع

 ملألا كلذ بترتو « عفدلا ةدارإ هبلق ىف لصحب نزأو دبال هوركم أ ةدهاشم



 ةيآلا «تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفرب ذإو» ىلاعت هلوق ٠/0

 لك ىف ءازلا ناكساب::(انّرأ) تاياورلا ضعب ىف ورمع وبأو ريثك نبا أرق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)
 أرقو (انالضأ نيذلا انرأ) ةدجسلا مح ىف ؛دحاو فرح ىف رماع نباو مصاع امهقفاوو « نآرقلا
 « نآرقلا لك ىف عابشإ ريغ نم ءارلا ةرسك سالتخاب هنع ةرهاظلا تاياورلا ضعب ىف ورم وبأ

 هلال ارا ىلإ رام بكا تلقت ةنرويكما!ةزمللاب انئرأ هللضأاو.: ةعبصمن ةنسكلاب نوقابلاو

 الثل ءارلا نكست نأ ىغبني الفةزممهلا تطقس هناللو ؛ هيلع ءارقلا رثك أ نآل رايتخالا وهو ؛ ةزمهلا

 ىللعو ؛ امتكر حوةزمه لا فذح ىلعف نيكسنلا امأو « ةزمهلا ىلع ةلالدلا بهذتو « ةملكلاب فحجب

 ةزمهلا فذح ىلعةلالدلا ءاقبوة فلا بلطافسالتخالا امأو . ديكو ذفن : مل وثك ؟نكسادم ةئنعتلا

 : لئاسم هيفف (انيلع بتو) هلوق امأ

 ةطورشم ةبوتلا نال : لاق : ةيآلا هذه ءايبناألا ىلع بنذلا زوج نم جتحا (ىلوالا ةلأسملا)
 : اولاقف ةلزتعملا امأو ؛ لاحملل ابلط ةبوتلا بلط ناكل الاو بنذلا مدقت الولف . بنذلا مدقتب

 نإ ؛لوقيباتأ . لئاقل و« ةاريغصلا: نم" ةيوت ةبوتلا هذده تناك ,/ءايينآآلا ىلع“ ةريغصلا زوجت انا

 ةيوتلا ريثأت نال . لاحم اهنع ةيوتلاف ةرفكم تراص اذإو اهلعاف باوثب ةرفكم تراص دق رئاغصلا

 لاح لئازلا ةلازإو اهتلازإ ىف

 زوجي : اطوأ . هوجو نم ىهو ؛ اهزو< مل نملو رئاغصلا زوج نمل حاصت رخأ ةبوجأ انبهو

 لال كر رعب اةسفن روصتا نطل نال ءةيصخملا نع" لفازصنإلاق :ذدسُت'ةيوتلا ةروطب» ىأبب نْ

 . ىصاعملا كرت ىلإ ايعاد افطل كلذ نوكيف ؛ ىصاعملا كرتىلإ برقأ ناك« ديدشلا زرحتلاىلع مزاعلا

 لح اك اة ولا ضعي نما ريضقتلا نعا كةتيتدالا "هتاف هئار ةعاط ق:ادبتعا قا دنعلا نأ : اهناثتو

 اكل لاكي كالا بلال و كلذ لجاإلا ءادانلا/ اذهان كتف: كوالا كرت: لينس !لغ وأ« ( وعسلا ليتم

 ضحعب لحجب نأ انهه لأس مرج ال ءايصاع املاظ نوكي نم هتيرذ ىف نأ مالسلا هيلع ميهاربإ ملعأ

 ىلع ىأ (انيلع بتو) لاف . ةبوتلل نيبنذملا ةاصعلا كئلوأ قفاوي نأ هنم بلط مث ؛ةةاسم ةمأ هتيرذ

 تمرجأ لوقي دقف هنع دلاولا رذتعاف هدلو بنذأ اذإ هدلو ىلع قفشملا بالاو « انتيرذنم نيينذملا

 ناسنالا دلو نال. هرذع لبقاف بنذأ ىدلو نإ : هدارم نوكيو ىرذع لبقاف تبنذأو تيصعو

 ميهاربإ ةروسف ىلاعتهللا ىكح ام : لوالا . هوجو لي انا اذهل وشل عدلا و ها هضننا لير كر

 نمو ىنم هناف ىنعبت نف سانلا نم اريثك نللصأ نهنا بر مانصألا دبعن نأ ىو ىنينجاو) لاق هنأ

 اك 1 اننا عار داقا تان وام نقارن قلنا ناوكعاذأ لمتحف (ميحر روفغ كناف ناصع

 بنو مهكسانم مثرأو) هللأ كيع ةءارق َّق نأ 0 َ ىناثلا : هب ونذ نم علك 6 هأ رفعت و 04 بات نأ



 < ةنآلا تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو » ىلاعت هلوق

 (ليفلا ب احأب كبر لعق فك رت ملأ « لظلا دم فيك كبر ىلا رتملأ) ىلاعت هللا لاق . ملعلا ةيؤر نم

 اهلككسانملا يهاربإ ىرأ مالساا هيلع ليربج نا : نسحلا لاق . اهارن ىتح انيعأل اهرهظأ : ىناثلا

 ٠ تافرع تيمسف . معن : لاق ؟ كسانل.ا نم كتيرأام تفرعأ مهاربإ اي : لاف « تافرع غلب ىتح

 هيلع ليربج هرمأف ؛ قيرطلا هيلع دسف سيلبإ هل ضرع تيبلا روزي نأ دارأ رحنلا موي ناكاسلف
 عبارلاو ثلاثلاوىناثلا مويلا ف هل ضرع مث ناطيبشلا بهذف ؛ لعفف تايصح عسب هيمرب نأ مالسلا

 تايصحلا ىرب مالسلا هيلع ليربج هردأي كلذ لك
 الإ متي ال جحلا نآل ىضاقلا لوق وهو .اعم ةيؤرلاو ملعاا : دارا نأ وهو ثلاث لوق انبهو

 نيرمآلا ىلع ظفللا لمح ب جوف « ةيؤرلاب الإ هند ضرغلا متي ال اهضعبو ؛ ىري الو ملعي اهضعب رومأب
 لوقلا قبف « زئاج ريغ هنأو « اعم زاجلاو ةقيقلا ىلع ظفللا لمح ىضتقي هنأل فيعض اذهو « ًاعيمج

 عضاوملاو فقاوملا ىه كسانملا نا : لاق ىناثلا لوقلاب لاق نف «نالوالا نالوّلا وهو ربتعملا

 كسانملا نِإ : لاق لوآلاب لاق نمو ؛ اهوحتو ةفلدزملاو تافرعو ىنك جحلا عئارش اهيف ماقي ىتلا

 فوقولاو ىعسلاو فاوطلاك حلا لامعأ ىف

 ةكيسن:ةحييذلا و . اكسن:حبذلا ىعس مث . كسان : دياعلل لاقي . دعتلاوه كسنلا (ة يناثلا ةلأشملا)

 «اذه ىاع دعب كاقلأ ال ىلعل ككسانم ىنع اوذخ» مالسلا هيلع لاق . كسانم : جحلا هلامعأ ىعسو

 ىنعمب نيسلا حتفب . كسنملا :لاقيو . اضيأ كسانم : ىمست جحلا عئارش اهيف ماقت ىتلا ا

 انلعج ةمأ لكل) ىلاعت هللا لاق « برغملاو قرشملاو دجسملاك« عضوملا ىنعمب نيسلا رسكبو ؛ لعفلا

 مالسلاهيلعهلوة كلذك و « لعفلا لع لدي مالكلارهاظو ؛ رسكلاو تل ءىرق (هوكسان مه اكسنم

 مككسن عضاوم ىنع اوذخ : دارأ هنأ ال٠ جحلا ىف هلافأا ول نأ مهر مأ (مككسانم 5--

 ةءارالاف ؛ لامفالا ىلع اهانل> ناف جحلا كسانم ىلع كسانملا انلح نا :لوقنف اذه تفرع اذإ

 لمح نم نيرسفملانمو . عاقبلا فيرعتل ةءارالاف عضاوملا لعامل هد ناو لاعلا كل 0

 كلذلو .دبعتلا تحت اهوخدل اكدن : ىمستامتإة>يذلان آل أطخ وهو  طقف ة>يذلا ىلع كسانملا

 لاهتعأ ملمع هنؤك دو اكتلا ةديافلا تع يول اكل كك لا حبذيام نومسي ال

 لصأ هنيلا عجريام ىلع كسانملا انام ناو ؛ هيف لككا لوخد بجوف . لامعألا رئاس ىف مّئاق جحلا

 هعرشام لكل اماعك لذ لعجو ؛ هيضربامل موزالاو « ىلاعت هللا ىلا برقتلاو ةدابعلا نم ةظفللا هذه

 اذامبو . كدبعتنيأو كدبعت فيك انءاعىأ (انكسانم انرأو) هلوقق ؛ مالسلا هيلع مهاربال ىلاعت هلل

 هالؤم دبعلا مدخب كءهب كمدخت ىت- كيلا برقتت



 ةيآلا «تييبأا 5 دعاوقلا ميهاربإ عفرب ذإو» ىلاعت هلوق -/

 همومعل هجوأألا وهو« مالسالا عنا رش عم نيمئاق : ىناثلاو . كايإ الإ دبعن ال نيصلخم نحو

 هناي أسف ءانبر : هلوقب الإ ءاعدلا تقو ىلاعت هللا بطاخي ال دبعلا نا امأ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 ىلاعتهلوق امأ . ءاعدلا طئارش ىف (مكلبجتسأ قوعدا مكبر لاقو) هلوق ريسفت ىف ىلاعت هللا ءاش نإ

 هناال مهضعب صخو ضيعبتلل «نم»و اندالوأ نم لعجاو : ىنعملاف (كل ةملسم ةمأ انتييرذ نمؤو)

 هب دارأ لاق نم سانلا نمو (نيملاظاا ىدهع لانيال) ىلاعن هلوقب ملاظاا امبتيرذ ىف نأ امهملعأ ىلاعت

 مهيف ثعباو) هلوق ليلدب ملسو هيلع هللا ىلص دم ةمأ مه :ليق (ةمأ)و « امهتيرذ نم مهن ال برعلا

 :تاالاؤس انههو (مهنم الوسر

 نؤكي نم هتيرذف نأ ىلع لدي اي (نيملاظلا ىدهعلاني ال)هلوق نأ انبي دق (لواالا لاؤسااإ

 ًامولعم راص ةيلسم ةمأ هتيرذ ضعب نوك نذاف ؛ املاظ نوكي ال نم مهيف دجوي كاذكف املاظ

 ؟ ىرخأ ةرم ءاعدلاب هبلط ىف ةدئافلا اف. ةيآلا كلتب

 علوم نظلا ءوسب قيفشلاو ؛ةعطاق تناك ام ةلالدلا كلت : باوجلا

 ءاعدلا ىف لخبلا ىرجم ىرحي اذه نأ سيلأ ءاعدلاب امهتيرذ صخ مل : ىناثلا لاؤسلا

 ناآلو (اران مياهأو مكسفنأ اوق) ىلاعت هللا لاق . ةحلصملاو ةقفشلاب ق-أ ةيرذلا : باوجلاو

 ءابلعلا نم نيمدقتملا نأ ىرت الأ « تاريخلا ىلع مبعباتو مهريغمب.حاص :اوحلص اذإ ءايبنأألا دال وأ

 مهءارو نم دادس ىلا نوبيستي فيك دادساا ىلع اوناكاذإ ءاربكلاو

 درلاب حرصيمل اسلف « درلا كلذب حرصا ءاعدلا اذه در ول ىلاعت هللا نأ رهاطاا : كلاثا لاودلا ظ

 نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص دمع دادجأ نامز ىف ناف ؛ لاكشالا هجوتي ذئنيحو هيلا هباجأ هنأ انملع

 مالسأا امهيلع ليعمسإو ميهأربإ ةيرذ نم برعلا ىوس دحأ نكي لو ء املسم برعلا نم دحأ

 لزتملو « اًئيشدب كرشيالو هدحو هللا دبعي نم امهتيرذ ىف لزي مل هنا : لافقلا لاق : باوجلاو

 لاقيو « ةدعاس نب سقو « ليفن ني ورع نب ديز : ةيلهاجلا ىف ناكدقو « ميهاربإ ةيرذ نم لسرلا

 مالسالا نيد ىلعاوناك برظلا نب صاعو ؛ سو هيلع هللا بص هللا لوسر دج مشاه نب بلطملا دبع

 ؛ ةتيملا نولك اب الو«: ىلاعت هللا نودحوبو . باقعااو:باؤث'او ؛ ةداعالاو ءادءالاب نورقي

 ناثوالا نودبعي الو

 : لئاسم هيفف (انكسانم انرأو )ل ىلاعت هلوق امأ

 تييلا .ءانبب انتمأ ذإ انجتح عئارش انيلع هانعم : لاواألا. نالوق (انرأ) ىف (ىلؤألا ةلأملا)
 اذه زاجم لوقو لمع نم هف 0 أ انل يغش امو هعئأ رش انملعف ؛ هجح ىلا سانلا وعدنو هجحنإ



 -51/  ةلا « تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو» ىلاعت هلوق
 1 نكي مل ناف ؛نوكي الوأ كرتلا ىلع لعفلا بناج حي دع ت1 ا نادل فاطااألا كلت

 ناحجرلا لصح ىّتم : لوقنف « حيجرتلا ىف :أ امل ناكنإو « ًافطلكلذ نكي مل حيجرتلا اذه ىف رثأ

 ؛ عنتمب وأ لعفلا بحي نأ اما حيجرتلا نم ردقلا كلذ لوصح عم نال كلذو : بوجولا لصح دقف

 الو بجي مل نِإو ؛ حجرمال عنام وهف عنتما ناو ؛ بولطملا وهف بجو ناف ؛ عنتمي الو بحي الوأ

 اما عوقولاب عوقولا تقو صاصتخاف ؛ ىرخأ هعوقو الو ةرات هعم لعفلا عوفو نكمي ذئنيخ ع

 ناك لوآلا ناكناف ؛كلذك سيل وأ عوقولاب تقولا كلذ زيمت هلجال هيلإ رمأ مامضنال نوكي نأ

 دقو :الصأ حيجرتلا ىف رثأ فطالا اذهل نكي ملف « ةدئازلا ةميمضلا هذه عم فطالأ عومج حجرملا

 رخآلا ىلع ىواسملا نكمملا فرط دحأ ناحجر مزل ىناثاا ناكنإو : فلخ اذه «كلذك هانضرف

 تلد ةيلقعلالثالدلا : هلوق . لوقعم ريغ فطالا اذهب لوقلا نأ تبثف ؛ لاحت وهو حجرم ريغ نه

 ؛ ملعلا لاؤسب ضراعم هنا انلق مذلاو حدملا لصف وهو « ىلاعت هللا قاخن دبعلا لعف عوقو عانتما ىلع

 هذه اووشملا لا ثلا أ ملعاو. ملعأ تاو اراؤطأو واكف رقت مدقت ام ىلع ىعادلا لاؤسو .

 ةيفاشةب وج أ هنعان ركذو « ةلئسملا هذه مانجر دأدقمالسالا !لط ف يكف نيبا سمان اك امل امهنأ نم ةبآلا

 نوكيالهناحبسهل نيماسمامهترو ريص نأ ىلع لمعلا ةهج نملدي ىذلا نامث : كلذ ىلعهتل دماو ةيفاك
 ةح اص نكت ملناف . المأدكرتل ةحلاصىه لهمالساللةحلاصلا ةردقلانأ ان ركذام ىلاعت وهناحبسهنمالا

 وهف هكرتل ة حاضت ناك نإ و: نيس امباعجامهفةبجوملا ةزدقلا كلت اخغ ؛.ةجومةردقلا كل 5رال

 ههدع ىلع ءىثلا ءاقب نع ةرابع كرتلا نالف هنالطب امأ ؛ لصاح دوصقملاف هناكما ميلست عمو لطاب

 نوكيال ىفابلاوقاب مدع هن الو ؛ رثأ هيف ةردقلل :ر وكي نأ ليحتسيف رضحم فن مدعلاو ؛ لصأالا

 ةردقلاف ء دوجولا ىلع الإ ةردقالنذاف ؛ رمتسملا مدعااك اذ ىلع ةردقال هنأ اذهب تبثف ةردقلا قاعتم

 ؛لصاحدوصقملاف مدعااو دوجوللةلاصةردقلا نوك ياست ريدقتب نا امأو ؛ دوجولل الإةحلاص ريغ

 لعف ىلإ تاحجرملا ءاهتتا بحبو . حجرمل الإ دوجولا فرطب صتخت ال ةحلاصلا ةردقلا كلت نآلف

 فنزأ تف ؛ لعفاا عوقو بحب ىلاعت هللا نم حجرا لوصح دنعو ؛ لساسنلل ًاعطق ىلاعت هللا

 ةيلقعلا ل لئالدلا نيناوق ىلع مصيىذلا وه ( (كل نيماسم انلعجاو انبر) هلوق

 علال لإ قيلت وكت ىأ رطل نقيا (كلل ناس اناا انبر) هلوق «ةين .ناثلاةلأسملا)

 نأ : هردقوهئاضقوىلاعت هلا ماكحال ًاياسم نوكي نأىف دبعلا ةداعس لاك نرأ ىلع لدي اذهو

 رد>اعض وم 0 هيلع مهأرب | لو دارالا وه أذهو / هأوس 0 رطاخلا تفتلم نارك ال كا

 أ (كل نيملسم انلعجاو انبر) امهدحأ : فتالوق انبه مث (نيملاعلا بر الإ ىل ودع مهئاف)



 ةيآلا )» تيبلا نمد دعاوقلا ميهارزإ عقرب ذإو» ىلاعت هلوق 21

 الم هلعج دقق اهلعفي ىتح رومآلا هذهل هللا هقفو نف ؛كلذا امهقيفوتو مالسالا ىلإ اهل ةيعادلا
 يدا كتلك لا, ذأ كن ريع: لاق نأ قرت انف ان شح هناايمد 2 نم هلام « هل

 اة لال اوك فتش ةنآآلا نهاط نأ الس ؛ ةلاثع اضل هنبا لعب لاقي كلذ فالخ قو

 فالخ ىلع هنا : انلق امتإو ؛ هب لوقلا كرت بجوف ةيلقعلا لئالدلا فالخ ىلع هنيكل « مالسالل

 الاي اهذالو احلم هبإ ديعلا قسما ايم لاعت. هل ًاقلخ دنعلا لف.ناك ولاهنالل ةيلقعلا لئالدلا

 ةكورتم ةيآلا هلوق باوجلاو ء دبعلاال عيطملا لسملا وه ىلاعت هللا نوكب نأ بجولو «ًاباقع الو

 قيال هنأو' . بلقلاب تاق ضرع مالسالا نأ. : لوألا : هوجو. نم هنايبو ؛ ملسنال : انلق .رهاظلا

 امتاد ؛لبقتسملا نامزلا ىانيف ضرعلا اذه قاخا ىأ (كل نيبلسم انلعجاو) هلوقف : نينامز

 00! رك نأ :ىاعبلا كالا قول وصح فاق الو لبقتسملا حيت رامذلاا ىف ةلسصحت ثبلطو

 لاقو (ىده مهداز اودتها نيذلاو : ممناميإ عم ًاناميإ اودادزيل) هلوقك . مالسالا ىف ةدايزلا

 ىفانيال ةدايزلا بلطو « قيدصتلاو نيّةيلا ةدايزب هاوعد امن اكف (ىلق نئمطيل نكلو) مها ربإ

 اذإ اماذ «داقتعالاو نامبالا ديفي قاطأ اذإ مالسالا نأ : ثلاثلا . لاحلا ىف لصأللا لوصح

 اضرلاو « دايقنالاو هل مالستسالا دارملاف (كل نيلسم) هلوقك . ماللا فرحب فيضأ

 هلغل نكل « نيملسم نيفراع اناكدقلف . هتيضقأو ىلاعت هللا ماكحأ ىف ةعزانملا كرتو ء ردقام لكب

 ةلكلاب امهنغ كلذ هللا :ليزت نأ دازأف ء ةيرسبلا بيس ةلصاخلا ةعزانملا نم عون امهولق ىف قب

 تسيل ةيآلا نأ هوجولا هذ تبثف , لاكلا ليبس ىلع ءاضقلاب اضرلا ماقم امل لصحيل

 نأ : اهدحأ . هوجو نم عوفدم اذه : انلق . كلذب مكحلا ىلع لعجلا لم< : هلوق . رهاظلا ةكورتم

 فسصولادرجم وه ءاعدلاب بولطملا نكي مل اذإو « ةفصلاىف ةدئاف الف هل ةفصلا تلصح اذإ فوصوملا

 معن انك هفاك هوم هاو حدمو ءانث كلذب ىلاعت هفصو لاقي الو ؛ ةفصلا ل يصحت ىلع هلمح بجو

 هلمحناكف ؛ هب ؟كحلاو هب فصولا ليصحت ىف ةبغرلا نم رثك أ ءىشاا سفن ليضح ىف ةبغرلا نكل

 ىلاعت هللاو ؛كلذب ةيمسنلا اقحتسا دقف امببف مالسالا لصح ىتم هنأ :اهناثو ٠ ىلوأ لوألا للع

 ناكول هنأ : اهتلاثو . ءاعدلاب هبلطىف ةدئاف ىأو : الصاح صولا كلذ ناكف ؛ بذكلا هيلعزوج ال

 كلذ لمح هلوق امأ السم هلعج لاقي نأ زاج ًاءلسم يهاربا ىعنم لكنأ بجولةيمسنلا هب دارملا

 ؛مالسالا ىلإ ف اضم لعجلا ظفل نأ : اهدحأ : هوجونم عوفدم ًاضيأ اذه : انلق  فاطلالا لعفىلع

 ابجرخ أ واهدجوأو ىلاعتهّللا اهلعف دق فاطلالا كلت نأ : اهناثو . رهاظال كرت هريغ ىلإ هنع هفرصف

 نأ :.اهثلاثو . زئاج ريغ هنأو ؛ لصاحلا ليصحتلابلط نوكي اهبلطف « ةلزتعملا بهذه ىلع دوجولا ىلإ



 "وم ةيآلا « تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذاو » ىلاعت هلوق

 اذه لثم لع باوثلا بترتيال نأ ةلزتعملا دنع ليحتسيو « ًاراح ضايبلاو ذاجنالا ىف هتروص

 ءىث هللا ىلع دبعلل بجبال هنأ انيلع كللذك نكي مل املف , حبقأ انهه ءاعدلا نوكي نأ بجوف لعفلا

 5 معأ هللاو الصأ

 عمست : لوقي هناك ( ماعلا عيمسلا تنأ كنإ) هلوقب ءاعدلا اذه بقع امنإ مةيناثلا ةلأسملا)

 هلوق : ليق ناف . كاوس د>أىلإ تافتلالا كرتو صالخالا نم انبلقىفاد ملعتو ؛ انعرضتو انءاعد

 هنا :انلق . ًاعيمس نوكي دق هريغ ناف كلذك رمآلا سيلو رصحلا ديفي (ماعلا عيمسلا تنأ كنإ)

 هريغ نود اهب صتخلا وه هن اكن وكي ةفصلا هذه ىف هلاكل هناحبس

 : لئاسم هيفو (كلل نيملسم اناعجاو انبر) هلوق ءاعدلا نم «قاثلا عونلاإ)

 (كل نيملسم انلعجاو انبر) هلوقب لامعألا قلخ ةلأسم ىف انباحصأ جستحا (ىلوألا ةلأسا)

 دقف ناك فيكو « دائقنالاو مالستسالاوأ . داقتعالاو نيدلا هنم دارا ان وكي نأ امإ مالسالا ناف

 لعجلا ناف امهنف كللذ قلخ الإ هل ىنعمال ةفصلا هذهب امهلعجو : ةفصلا هذهب اههلعحجب نأ ىف ابغر

 هلل قولخم مالسالا نأ ىلع اذه لدف (رونلاو تابلظلا لعجو) ىلاعت هللا لاق ؛ قالا نع ةرابع

 ول ذإ « نيملسم ريغ لاؤسلا تقو امهنأ ىضتقت اهنال رداظلا ةكورتم ةيآلا هذه : لبق ناف ؛ ىلاعت

 نيملسملا نكل ؛ لطاب هناو لصاحلا ليصحتل ًابلط نيبلسم امهلعجب سرا بلط ناكل :نيبلسم انأك

 نأ دعبالإ حلصيال امهنم ءاعدلا اذهرودص نآلو ؛ نيباسم تقولا كلذ ىف اناك امهنأ ىلع اوعمجأ

 , رهاظلا ةكورتم تسيلاهنأ انماس . اهبكسَعلا رحب مل رهاظلا ةكورتمةي الا نأ تيئاذإو : نيملسم اناك

 ,لمج : اهنخأ : قالا ولم زخأ انافم هل الأ ءاداجالاو قافلا نعاةرابع للا تأ :لكنال لل
 : اهناثو (ًاروشتراهناا لعجو ًاتابسمونلاو ًاسابل ليللا كل لعج ىذلاوه) ىلاعت هللا لاق . ريص نعم

 ىنعمب لعج : !ٌملاثو . سرفلا اذهو دبعلا اذهو ةعيضلا هذه كل تاعج : لوقت . بهو ىنعممب لعج

 اولعجو) لاقو (ًاثانإ نمحرلادابعم نيذلا ةكئالملا اولعجو) ىلاعت هلوقك هبكحلاو ءىثلل فصولا

 مهانرمأ ىنعي (ةمئأ مهانلعجو) ىلاعت هلوقك . مالا ىنعم كلذك هلعج : اهعبارو (نجلا ءاكرش هلل

 « يلعتلا ىنعمب هل حب نأ : اهسماخو . رمآلاب وهف (امامإ سانلل كلعاج ىنإ) لاقو « مهم ءادتقالاب

 نالفمالك تلعج : لوقت . ةلالدلاو نايبلا : اهسداسو ٠ كلذ هتملعاذإ ًارعاشو اتاك هتلعج : هلوقك

 نوكي نأ زوحبال ١ : لوقنف كلذ تبث اذإ . كلذ نالطب نيبيام ةجحلا نم تدروأ اذإ . الطاب

 اذإ . ًابيدأ الضاف ىناعجو ؛ اصل نالف ىناعج: لاقي اك« كلذب امل كحلاو مالسالاب امهفصو دارملا
 فاطلاألا قاخ هنمدارملا نوكي نأ زوال نكل . قلخلا : لعجلا نم دارملانأ انيس . كلذب هفصو

 موا نددتتاواو



 ةيآلا «تيبلا نم دءاوقلا ميهاربإ عفري ذإود ىلاعت هلوق ع

 هنأو « هنع هللا ىخر ىلع نع هانعم ىورو اريغص الفط ناكت قولا كلذ ىف ليعامسإ نا : لاق نم

 . هللا ىلإ : ميهاربإ لاقف ؟ انلكت نم ىلإ : الاقف رجاهو ليعامسإ فلخو جرخ تيبلا ىنب امل

 هعبصأب ضراألا صخو مالسلا هياع ليربج امهادانف « ءاملا نم ايش ري ملف ليعامسإ شطعف

 انم لبقت انبر ليعامساو : اًودتبا مث(تيبلا نم) هلوق ىلع فقولا اواعج ءالؤهو « مزمز تعبنف

 ليوأتلا اذهو « ءانبلا ىف ال ءاعدلا ىف اكيرشليعامسإ نوكي ريدقتلا اذهىلعف  تيبلا ادهءانبب انتعاط

 روك ذملا ىلإ هفرص بجوف لبقي اذام ىلاعت هنأ لع لدي ام هيف سيل (انم لبقت) هلوق نآل فيعض

 لولا اذه نذاف « هنم هلبقتي نأب هللا وعدي فيك هلعفنم كلذ نكي مل اذاف « تيبلا عفر وهو قباسلا

 ملعأ هللاو هدر بجوف نآرقلا رهاظ فالخ ىلع

 دعاوق عفري : لقي ملو (تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذاو) لاق امنإ (ةعبارلا ةلأسملا)

 « ىرخألا ةرابعلا ف سيل ام نأشلا ميخفت نم ماهبالا دعب اهنييبتو دعاوقلا ماهبا ىف نآل . تيبلا

 ءاعدلا نم عاونأ ةثالث كلذ دعب امهنع ىكح ىلاعت هللا نأ معاو

 : لئاسم هيفو (ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت) هلوق ىف (لوآلا عونلاإ)

 هللا هلبقي لمع لك: نوملكتملا لاقف (انم لبقت) هلوق ريسفت ىف اوفلتخا ( ىلوآلا ةلئسملا)»

 ربع انبهف ؛دودرملا وهف هنم هاضري الو هيلع هبيثيال ىذلاو « هنم هاضريو هبحاص بيث. وهف ىلاعت

 دل رع املا منقل اضالا و تاوثلا ه: داوأو لوقلا“ظفل زكذف ءارخألا مساب نيمزالخلا دحأ نع

 . اعسوت لوبقلاب ىلاعت هللا نم اضرلاو. : ةيطعلاب دبعلا نم لعفلا هبمشف . هيلا ىدمام لجرلا لبقي

 الرو ف نايداللا فلكت نأ نع ةرابك ليقتلا ناك :٠ ,ناتقتلاو:لوقا) نيب ا قرق““:, نروفزاعلا:لاقو

 00007 ل11 فا راعلاب انيق ١ لق نإ قدسيا اضقانب لمعلا نوك كخ نوك امنإ كلذو

 نوك نآأل « هيلع باوثاا ءاطعإ دوصقلا نكي ملف اضل, كانطعناالا و دلال ف اوتعاو.ءاارغلا ىف

 هقيقحتمامتو « هيلع باوثلا ءاطعإ نم لقاعلا مداخل دنع ذلأ مودخما نم لوبقلا عقوم ًاعقاو' لعفلا

 ملعأ هللاو (هلل بح دشأ اونمآ نيذلاو) ىلاعت هلق ىف ةبحلا ريسفت ىف ىتأيس

 اوبلطو . اطوبقف ىلاعت هللا ىلإ اوعرضت نيصلخم ةدابعلا كلتب اوتأ نأدعب مهنأ ( يناثلا ةلأسملا)

 ا ل نر تنل الدنا لع بالا يلين ثا ناكل إو «:ناوقلكتملا ةلاقام لع ءابملغ باونلا

 ىلإ عرضتي ناسنالا نأ ىرجم ىرحب هناف « ةدئاف عرضتلاو ءاعدلا اذه ىف ناك امل «ىلاعت هللا ىلع

 ملكتملا دنع داعبتساال هنالل نسحأ ءاعدلا كلذ لب ًادراب دمججاو ةراح رانلا لعجاىلإاي : لوقيف هللا

 ىلع هئاقب لاح دمجاو ؛ةدراب لاعتشالاو قارشالا ىف اهتروص ىلع اهئاقب لاح رانلا ةروريص ىف



 او ةيآلاع تيبلا نم دعاوقلا ميهار .إ غفي ذإ و د ىلامت هلوق

 7 سو سمس هآّّنلللس 1 ذل اس هسا سس م ل عريات 6 6 سس 15 هم

 زيزعلا تناك "! مهكريو ةحلاو باتكلا مهلعيو كنايآ مملع ول مهم

 «(١١ة» يملا

 كنا كلب يلع كو اكليللم' ان زاراخلا كليك يابا ير ميلعلا

 مهبكز يو ةيكحلاو باتكلامهماعيو كنتايآ مهملع ولتي مهنم الوسر مهنف ثعباو انبر ميحرلا باوتلا

 (مبكحلا زيزعلا تنأ كنإ

 امهيلع ليعامسإو ميهاربا نع ىلاعت هللا اهاكح ىتلا ر ومأللا نم عبارلا عوناا وه اذه نأ معا

 : لئاسم انبه مث ءاعدلا نم ةثالث اركذ تيبلا ءانب دنع امهنأ وهو « مالسلا

 ساسالا ىهو « ةدعاقعمج : دعاوقلاو ؛ ةيضاملاحةياكح (عفرب ذإو) هلق ىلوآلا ةلئسملا ١

 ادور نأ هلالأسأ يل. ةنا*كت1ق1 همر ”هنافلا اهاتغم و: ةلاغ ةغفض صر. هكرااك 0ك

 ةئيه ىلإ ضافخنالا ةئيه رع تاق اهيلع ىنب اذإ اهمأل اهيلع ءانبلا : ساسالا عفرو , كتبثي ىأ

 ةدعاق فاسلك نآل ءانبلا تافاس :اهيدارملا نوكي نأ زوحيو  رصاقتالا دعب تلواطتو ؛ عافترالا

 فاس قوف افاس عضو اذإ هنآل « ءانبلاب ابعفر : دعاوقلا عفر ىنعمو ؛ هقوف عضويو هيلع ىنبي ىذلل

 معأ هللاو تافاسلا عفر دقف

 ميهاربا لبق ًادوجوم ناك تيبلا !ذه نأ ىلع رابخألا لهأ نم نورثك الا (ةيناثلا ةلئسملاإ)

 (تييلانم دعاوقلا ميهاربا عفر ذإو) هلوقب اوجتحاو ؛ هيفشي داحالانم انيورام ىلع مالسلا هيلع

 اهرمعو اعفر مالسلا هيلع ميهاربا نأ الإهتنرمدوقرلا كئاكرعااوتلا اكلك نأ ىحيرص اذه ناف

 ىفمالسلاهيلع ميهاربال اكيرش مالسلا هيلع ليعامسإ ناك له هنأ ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلئسملا

 مفري ذإو ريدقتلاو كلذ ىف هل اكيرش ناك هنا : نورثك آلا لاق ؟ هئانبو تيبلا دعاوق عفر

 ىلع ليعامسإ فطع ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو . تيبلا نم دعاوقلا ليعاممإو ميهاربا

 مدقتي ملو « اهركذ فاس ىتلا لاعفالا نم لعف ف فطعلا كلذ نوكي نأو دب الف ميهاربا

 مث ؛ كلذ ىف ميهاربا ىلع افوطعم ليعامسإ نوكي نأ بجوف ٠ تيبلا دعاوق عفر ركذالإ

 ىناثلاو ٠ ناردجلا عفرو ءانبلا ىف اكرتشي نأ :. اهعدجأ نهج و كمت كانى ليكن

 «تاودالاو تالآلا هل ءىهيو «نيطلاو رجحلا هيلإ عفري رخآلاو . تيبلل اياها د

 سانلا نمو « ةقيقحللا ف لجدأ لوالا هجولا ناك داو الا عفرلا ةفاضإ حصت نيبجولا ىلعو



 وقلا زيهاربإ عفري ذإو 1 ةيالا« تيبلا نم دعا هلا مهاربإ رذإ » ىلاعت هلوق
 0 ابابا بسس يب بسسس | شن |: سس سس لسسسا_

 6 يدي سس 20011 2_0 ةدم 6 ه-

 فرك ام لبق 00 ليعامسإ و تيبلا ص دعا وَلا مب مهر 0
 لس هل د و < 4 2 ل ا ود | ها تورط ةؤبط ما دن اقا

 0 يلم م 5 أ تير رذ نمو كآن يملسم انلعجاو نب ء5 ميلَعلا عيمسلا
 ا

 ٍِ رج © سا مدص اس سوي 6

 و مف ثعل ة ميحرلا باوت 1 تأ كْنإانيلَع بنو اكس

 حتفب نوقابلاو « تعتمأ نم ةفيفخ يملا نوكسب ( هعتمأف ) رماع نبا أرق ( ىلوالا ةلأسملا ١
 فيفختلا فالخ ريثكتلا ىلع لدي ديدشتلاو ؛ تعتم نم ةددشم مهملا

 جورخ ىلا امهب : ليقو . ايندلا ىف ءاقبلاب : ليقو . قزرلاب : لبق هعتمأ 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 هللا نأ ىندملاو . رفكلا ىلع ماقأ نإ رايدلا هذه نم هجرخ وأ هلتقيف ملسو هيلع هللا للص دمج

 ؛ ايندلا لجاعب مهنم رفاكلا عتمأ ىناف نينمؤملا كئاعدب تصصخ تنك ناو كنإ لاق هناك ىلاعت

 ىلإ ةرخآلا ىف هرطضأ مث هضبقأف هرمع متي نأ ىلا نينمؤملا ىلع هب لضفتأ اه كلذ نم هعنمأ الو

 ةدم ىهو «هرمع ةدم ىف اعقاو ناك ذإ ؛ اليلق ايندلا راد ىف رفاكلا قزر ام لعجف ؛رانلا باذع

 ةمعن نأ نيب لاعت هللا نأ لصاحلاو.. ادج ليلق امهلا ةبسفلاب وهو دبألاو لزآلا نيب ايف ةعقاو

 توملا دنع عطقنت ايندلا ىف هتمعن نافرفاكلا فالخب ؛ ةرخآلا ىف ةمعنلابةلوصوم ايندلا ىف نموؤملا

 لوف رارطضالا فنأ عاف ( راناا باذع ىلإ هرطضأ مث ) هلوق امأ ؛ ةرخآلا ىلإ هنم صاختتو

 نوعدي موي ) ىلاعت هللا لاق 6 ؛ كلذك انههو هنم صالخلا هيلع رذعتي ام هب لعفي نأ : امهدحأ

 أ رمآلا ىلإ هتررطضا :لاقي ( مبهوجو ىلع رانا ىف نوبحسي موب ) و ( اعد منهج ران ىلإ

 000! يدا ها دإ وهو ردقلا قب اص نإ اايولاق و: ءاذل اهازاك ناك علت قم ةيلغ هتلمجو هنأ

 فيوختلاب لعافلا ريصي نأ وه رارطضالا نأ : ىناثلاو . اهبرقو اهوندل ةأرلا ةرض هنمو

 (داع الو غاب ريغ رطضا نف ) ىلاعت هلوقك ؛ ارايتخا عفا كاد معقب كتر أ ىلإ ديدهتلاو

 لاك هللا كاد علا نوكما, هلق لكألا تلا ناي ناو: ةنملا كانت نإ زظضام هنأ, هلق

 اذه نم نآل ؛ هنم عنا صلختاا مار ول هنأب هملعأ نأب اهف رارقتسالاو رانلا ر اتتننأ كللوقولي

 لاني ام ريصملا معن نال , ريصملا سنب كلذ نأ ىلاعت نيب مث « رانلا يف عوقولا ىلإ أجلم لعحي هلاح

 هدض نيضصملا لما“ رورسلاو ميعنلا هنف

 عيمسلا لأ كانا اع م لبقت | در ليعامسإ و تيا نم دعأ وهلا | مهأرب | عفريذ ذإ و ) ىلاعت هلوق



 1 ةيالاعا 3 1 أذه لعجا بر مهأربإ لاق ذإو» ىلاعت هلوق

 لعج امبو « مالطصالا نم ىلاعت هللا عنمب : لوالاف . ةوعدلا دعب امارح هب تراص ىذلا هجولا

 لير نمل لعارت 1 ت1 ميظعتلا نم سوفنلا ىف

 مههاربا ةروسف لاقو . ريكتتلا ىلع (انمآ ًادلب) ةروساا هذه ىف لاق امنإ (ةسماخلا ةلئسملا )ل

 لعجدق ناكملا نكي ملو تعقو ىلوآلا ةوعدلا نأ : لوألا . نيهجولفيرءتلا ىلع (انمآ دلبلا اذه)

 نِمب تنكسأ ىلإ انبر) لاق بهنأ هنغ ىح كاع هنالل انمآ ادلب ىدااولا اذنه [لعجا : لاق هناك ادلب

 دقو تعقو ةيناثلا ةوعدلاو . انمآ ادلب ىداولا اذه لعجا انبه : لاَقف (عرز ىذ ريغ داوب ىيرذ

 تاعج : كلوقك « ةمالسو نمأ اذ ادلب هتريص ىذلا ناكملا اذه لعجا : لاق هن اكف ٠ ادلب لعج

 اذهلعَجاَ) هلوقق ,ادلب ناكملا راص ام دعب اتعقو ناثوعدلا نوكت نأ: قاتلا. انمأ جرا 17

 هركذت امنإ اذهو . ًاراح اموي مويلا ناك: كلوقك . انمآ ادلب دابلا اذه لعجا : هريدقت (انمآ ادلب

 : هانعم (انمآ ادلب اذه لعجابر) هلوقف : ةغاابملا ٍلع لدي ريكتت:ا نال , ةرارخلاب هفصو ف ةغلابلل

 بلط الإ هيف سيلف (انمآ دابلا اذه لعجا بر) هلوق امأو . نمآلا ىف ةلماكلا نادلبلا نم هلعجا

 / لأس مالسلا هيلع هنأ ئدملاف (تاّرقلا نت ةلهأ قززاو) هلوق' امو ةعلاملا كلط ال مالا

 ىثث لك تارمت اهيلا ىحي ةكم تراصف هل ىلاعت هللاباجتساف ؛ مهتاوقأ ةكم ىنك اس ىلع ردي

 0 هو ؛ ةصاخ هلهأ نم نينمؤملا قزراو ىحي (هلهأ) هلوق نم 5 وهف ( مهنم نمآ نم) هلوق

 ًارافك اموق مهنم نأ هملعأ امل ىلاعت هنأ لعاو (اليبس هيلا عاطتسا نم تولا جح سانا ىلع هللو)
 اذه ببسو ؛ نيرفاكللا تود نينمؤملاب هءاعد صصخ مرجال (نيملاظلا ىدهع لانيال) هلوقب

 اتقلا' امأأو' (نيرفاكلا ءوقلا لع نشأت الف ىلاقت هلوقفاقضتلا اهأ 11 نساقنا زر: نكلا نطق

 لاتيال) ىلاعت هللا لاق“: ةتيرذ قف ةمامألا لع نأ لاعتأشآ ناسا الل هنآ: لرآألا ١ نيك 18

 ىف نيرفاكلا نع نينمؤملا ىلاعت هللا زيم الف « ةلئسملا ىف هل ابيدأت كلذ راصف (نيملاظاا ىدهع

 هلوقب هملعأ ىلاعت هللا نا مث نيرفاكساا نود ءاعدلا اذم نينم لا صصخ مرج ال : ةءامالا باب

 «.نيقسافلا: قيلي ال؛ةمامالا وذ ةزولغلا لاطنم نآآلا "اياذلا!قوراو, ةاوعأا) نينا قالقلا ( اليلق هعتمأف (

 هرمأ هللا نع ىدؤي ىتح ةنحلا بورض ىلع ربصلاو مزعلا ةوق نم ةوبنلاو ةماهالا ىف دباإل هنأ

 عيبطملا ىلإ هلاصيإ حببقي الف قزرلا امأ .رابج ةوطسو مثال ةمول نيدلا ف هذدخأت الو هيبنو

 اها امو هرهدشم ناتلاف نفك نموا, هاروشأ راهن كمل هللا ما رة يرانا ناش اا

 دابلا ىف رثك : لكلل اعد نا هنأ هنظ ىف ىوق مالسلا هيلع ميهاربإ نأ لمتحي : ىناثاا هجولا

 نينمؤملا صخف ؛ جحلا ىلإ سانا باهذ نم ةرضمو ةدسفم مهت 0 0 ىف .نوكف رلفكلا

 ناتلئسم هيفف ( اليلق هعتمأف رفك نمو ) ىلاعت هلوق امأ . ببسلا اذهل ءاعدلاب



 ةيآلا «انمآ ًادإب اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذإو» ىلاعت هلوق 6

 نم كلذ ناك« نيدلا ىلع ام ىوقتيل تبلط اذإ ايندلا نأ : اهدن-أ . هوجو نم هنع باوجلاو

 ناكاذإو « ىلاعتهللا ةعاطا هلهأ غرفت : بصخلا هيف لصحو انمآ دلبلا ناك اذاف ؛ نيدلا ناكرأ مظعأ

 مهنك< امنإ سانااو « سانللةباثم هلعج ىلاعتهنأ : اهناثو . كلذ دض ىلع اوناك: كلذ دض ىلع دلبلا

 نماألا نوكي نأ دعب ال : اهلاثو . ةصيخر كانه تاوقاللاو ةنمآ قرطلا تناكاذإ هيلا باهذلا

 فقاوملاو « ةمظعملا رعاشملادهاشي ذي « ةدلملاكلتىلا باهذلا ىلا ناسنالا وعدب امب بصخلاو

 كالا كلت ىدلاصتانبس بصخلا و, نماألا نيوكف ءةهرركملا

 ةشيع ىف) ىلاعت هلوقك هيف نومأم : امهدحأ . نيهجو لمت< ( ا ) (ةيناثلا ةلأسملا)

 وهو اهلهأ ىأ (ةيرقاا لأساو) هلوةك . دلباا لهأ دارملا نوكي نأ : ىناثلاو . ةيضرم ىأ (ةيضار

 دليلا ناقحاي ال فوخلاو نمالا نآل ء زاجي

 نمآلا هلأس : اهدحأ . هوجو ىلع ةيآلا هذه ىف لوئسملا نمأللا ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 فسخلا نم نمآلا هلأس : اهيناثو . عرض الو عرز ىذ ريغ داوب ءاضأ انكم هنالا» طحشقلا ه

 مالسلا هيلعهنأب هيلعجستحاو ؛ ىزارلا ركب ىبأ لوق وهو . لتقلا نم نمآلا هلأس : !مثلاثو . خسملاو

 ناكل طحقلان م نمآلا وه بواظملا نمالا ناكولو ءايناث قزرلا هلأس مث ء الوأ نمآلا هلأس

 (تارٌلانمهلهأ قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر) ةيآلا هد ف لاطفا ارنا كب فدع قررلا "لا رح

 ىتيرذ نم تنكسأ ىنإ انبر) ةصقلا رخآ ىف لاق مث (انمآ دلبلا اذه لعجا بر) ىرخأ ةيآ ىف لاقو

 نأ لئاقل ناف ةفيعض ةجحلا هذه نأ للعاو (تاركلا نم مبةزراو) هلوق ىلا (عرز ىذ ريغ داوب

 نمآلا مث « طحقلانم نمآلا هلعل وأ « خسملاو فسخلا نم نمآلا وه لوئسملا نمآلا لعل : لوقي

 ل1 لاب وف .اهه .ةعلبتوتلا<ن وكب دقو « ةيدعالا نم هنلا 0 5 نوكي دق طحقلا نم

 كاملا 1 يللل ىلا لل الاب او طفلا ةلازإ بلط 0

 مالسلا هيلع مهاربإ ةوعد لبق ةمرح ةنمآ تناك له ةكم نأ ىف اوفلتخا 6 ةعبارلا ةلأسمل
 مالسلا هيلع هلوقل ادبأ كلذك تناك اهنا : نولئاق لاقف . هتوعدب كلذك تراص 1

 52 انير) ميهأربإ لاق 00( «ضراآللاو تاومسلاق اخ موي ةكم مرح هللأ نأ»

 لبق ةمر تناك اهنأ ىضتقي اذهو (مرحلا كتبي دنع عرز ىذ ريغ داوب ىيرذ ن 7

 انمآ امرح تراص امنإ اهنإ :نورخآ لاقو ؛ ءاعدلا اذهب هدك أ مالسلا هيلع يهاربا نا مث ؛ كلذ

 ىنإ ميللا» مالسلا هيلع هلوق هيلع ليلدلاو . دالبلا رئاسك 0 هيلع ميهاربا ءاعدب

 ريغ هجوب ةوعدلا لبق امارح تناكابنا : تلاثلا لوقلاو . «ةكم مهاربا مرح امك ةنيدملا تهرح



 6 ةيآلا « انمآ آ ادلب اذه لعجا بر ميهأربإ لاق ذإو» ىلاعت هلوق

 6 دطوبصاا 2 يد اوع "م ةاورص تاع ما د [ةءاعاو ا هب هدم ها يالا ءاانعج6 مس تار ه-

 نم ل نم هلها درا امال اذه لعجا 37 ما

 0 1 الر دف هس دضأا . سجنه

 : هرطضا م اليلق هعتمأت 0 لاق رخآلا مويلاو هللاب مهم َنمآ

 «1؟5 1 0 رآنلا ادع

 ناك نمو ( مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف ) ىلاعت هلوقب كلام جتحاو « هيلا هجوتلاب ىمآلا ىف

 هجوتملانأ : باوجلاو . هئازجأ نم ءزج ىلا لب دجسملا ىلا اهجوتم نكي ل مارحلا دجسملا لخاد

 ةثازجأ نمءزج ىلا اهجوتمنوكي نأودبال لب « دجسملا لك ىلا اهجوتم نوكي نأ ليحتسي دحاولا

 هلوق .تنأ : اهعبارو . ةيآلا تحت الخادنوكي نأ .ب جوف كلذك وهف تكيبلاءلخاد ناك مو

 ىلاعت هلوقك «٠ ىلاعت هللا باتك ىف هيلع ادوصنم ناكءاوس فاوطلا قلطم لوانتي (نيفئاطال)

 . تابودنملا نم ناكوأ ؛ ةنسلاب هركح تبل وأ (قيتعلا تيبلاب اوفوطيلاو)

 مهم نمآ نمتارٌلا نم هلهأ قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذإو )ل ىلاعت هلوق

 (ريصملا سئبوو رانلا باذع ىلا هرطضأ مث اليلق هعتمأف رفك نمو لاق رخآلا مويلاو هللا

 لاق « انهه ىلاعت هللا اهاكح ىتأا مالسلا هيلع ميهاربإ لاوحأ نم ثلاثلا عونا وه اذه نأ ملعا

 دعب الإ نكمي ال (انمآ ادلب اذه لعجا برز هلوق نآل . ريخأتو دقت تايدآلا هذه ىف : ىضاقلا

 (تيبلا نم دءاوقلا ميهاربإ عفري ذإو) هلوق وهو دعب نم مرو ذ ىذلا و : دوج ولا ىادللا ا

 : لئاسم انههو ؛ ىنعملا ىف مدقتم وهف ةوالتاا ىف ارخاتم ناكنإو

 ةعسوتلاو نمالاب ةكم ناكس نم نينمؤبلل مهاريإ ءاعد : ةيآلا نم دارملا (ىلوآلا ةلأسملا)

 رذعتو ىحاونا!نم املا بلجي 5 نمالا الولف ء هيف سرغ الو عزز دلب اهنال ةكم ىلا بالحي امب

 نس ال 57 لصي ملف « تافآلا نم انمآ هلعجو هءاعد باجأ ىلاعت هللا نا مث ؛ هيف شيعلا

 : قالا وش انههوأ: التفلا باسل نكن ك1

 ءوس لكب ابلهأ دصقو ةبعكلا برخو رييزلا نبا براح جاجحلا نأ سيلأ : لوألا لاؤساا

 ؟ كلذ هل متو

 رخآ ًائيش هدوصقم ناك لب ؛ اهتاذل ةبعكلا بيرخت هدوصقم نكي مل : باوجلا

 اءتيامم اذهو . بطتللا ءريثك انمآ دليلا لعجي نأ وه ىلاعت هقلا نم:بولطملا + قانلا لا وسلا

 امبلط ظعملا لوسرلاب ق داي فيكف « ايندلا عفانمب



 ةبآلا «لمانلل ةراثم تيبلا اتارج ذإو » ىلاعت هلوق ه/ب

 كلت ةلازاب ميهاربإ ىلاعت هللا صأف « راذقالاو فيجلا هيف قلي ناك ءانبلا لبق تيبلا عضوم نا

 الخ لطي كرجل وم عيبا ناكام ءاتبلا: لبق نآآلا ء«قبعتظ اذهو كانه ىببلا ءاتيو تارروذاقلا

 ىلا هلآم نأ لع هنألل ًاتيي ىلاعت هللا هامس هْنأب هنع باح نأ نكميو « تييلل اريهطت نوكي ال ةصرعلا

 تاس يكل ء ان ريمت نأ

 : لئاسم هيفف ( دوجسلا عكرلاو نيفك اعلاو نيفئاطال ) هلوق امأ

 ءىثلا مزل اذإ ًافكع اهرسكو فاكلا مضي فكعي فكع ردصم فكتلا (ىوألا ةلأسملا)

 . ههجو هنع فرصي ال هيلع لبقأ اذإ . فكع : ليقو « فك اع وهف هيلع ماقأو

 كلذ لمحي نأ برقالا وهو : لوآلا . نالوق ةثالثا فاصوألا هذه ىف (ةيناثلا ةلأسملا))

 نوفئاظلا نوكي نأ بجيف « هيلع فوطعملا ريغ نوكي نأ فوطعملا قح نم نآل ةثالث قرف لع

 دصقي نم : نيفئاطلاب دار هاف « فطءلاةدئاف حصتل دوجسلا عكرلا ريغ نوفك اعااو ؛ نيفك اعلا ريغ

 عكرلاب دارملاو ' رواجيو كانه ميقي نم : نيك اعلان, داّرملاو . هب فوطبف ارمتعم وأ اجاج تيبلا

 « نيفئاظلا نم وهف ًافئاط ناكاذإ هنأ. ءاطغ لوق وهو : ىتاثلا لوقلاو . كانه لصي نم : دوجسلا

 دوجسلا عكرلا نم وهف ًايلصم ناك اذإو ؛ نيفك اعلا نم وهف اسلاج ناكاذإو

 ذي « ءابرغلابنيفئاطلا انرسف اذإ انأ : اهدحأ . رومأ ىلع لدت . ةيآلا هذه «ةثلاثلا ةلأسملا)

 مهنأ لع لدفاوطلاب مهصخ اي ىلاعت هنأل « ةالصلا نم لضفأ ءاب رغلل فاوطلا نأ ىلع ةيآلا لدت

 « لضفأ راضمألا لهأل فاوطلا نأ : ءاطعو دقايوب نمابع نبا نع ىوراو: صاصتخا ديزم هب

 ىلعلدت :امثلاث و . تيبلاف فاكتعالا زاوج ىلع ةيآلا لدت : اهيناث و . لضفأ ةكم لهأل ةالصلاو

 لوق فالخ وهو ؛ اهنم نيئيش نيب ةيآلا قرفت مل ذإ الفن وأ تناكاضرف تيبلا ىف ةالصلا زاوج

 ىلع ةيآلا ةلالد ملسن ال : ليق ناف . تيبلا ىف ةضورفملا ةالصلا لعف زاوج نم هعانتما ىف كلام

 ىففاوطلا لعف زاوج ىلع ةيآلا لدتال اكو . تيبلا ىف دوجسلا عكرلاو : لقي مل ىلاعت هنأل « كلذ

 ةالصلالعف زاوج ىلع ةروصقم هتلالد كإذك « تيبلا جراخ هلعف ىلع تلد امنإو ؛ تيبلا فوج

 ىف كلذ ناك ءاوس « تيبلا ىلا دوجسلاو عوكرلا لوانتي ةيآلا رهاظ : انلق . هيلا اهجوتم تيبلا ىلا

 نأ وه تيبلاب فاوطلا نال تيبلا جراخ فاوطلا عوقو انيجوأ امتإو . هنع اجراخ وأ تيبلا

 هب فاوطلاب مأ ام ىلاعت هتلاو « هفوج ىف فاط نم تيبلاب اهنئءاط ىمسي الو « تيبلاب فوطي

 ؛ ةالصلاهيلا هجوتلا ناكول دارملا اضيأو (قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو) ىلاعت هلوقل « هيف فاوطلاب ال

 ءاوس هنع نوبئاغلاو تيبلاو رضاح ناكاذإ ؛هجو دوجسلا عكرلل تيبلا ريهطتب سم'الل ناكامل



 ىفو .نإللاو رحللا ىف ابلهال تكرار مج تا ام 7-2 : ىلا, نيس كبت

 نمو ؛ هتلصو ارلصو نم : ىمسا نم امسا احل تققشو محرلا ت ةلخ ةكب وذ هللا انأ : ىناثلا حفصلا

 ؛ هيدي ىلع ريخلا ناكنمل ىوطف ءرشلاو ريخلا تقلخ 5 وذ هللا انأ : ثلاثلا ىفو « هتعطق اهبعطق

 ظ هيدي ىلع رشلا ناك نمل ليوو
 : لاق امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع . ماقملاو رجحلا لئاضف ىف « ةسماخلا ةلأسملا اإل

 اءاضالل كلد الولو اهرون هللا سمط ةنجلا تيقاوب نم نانتوقاي ماقملاو نكرلا» مالسلا هيلع لاق

 قطر نسايعب نءآ/ كيد قو قدا ق0 لاو هما رخل بها سيتا ووسط ام

 نبا نعو « كرشلا لهأ اياطخ هتدوسف جلثلا نم اضايب دشأ ناك هنا » مالسلا هيلع لاق امهنع هللا

 هب قطني ناساو « امه رصيب نانيع هل ةمايقلا موي رجحلا اذه نيتأبل » مالسلا هيلع لاق سابع

 ةوسالا جلا لل لاعا هنع هللا ىضر باطخلا نب ريع نع ىورو « قه هيلتسانم ىلع دهشي

 تيأر ىنأ الولو «ىبر هللا ناو « عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعاأل ىناو كلبقأل ىنا :لاقف
 حيحصلا ىف هاجرخأ . كتلق ام كلشي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؛ كذا ضاتمرلأ هي ةارتل_دأ لولا" لعامل ميهاربإ ىلإ اندبعو ) ىلاعت هلوق ان

 قائيملاو دبعلا ىنعم لبق نم مدقت دقو . هيف امهلع انقثو ارمأ امهانممأو

 ناك اةاف“ ةييشلاب قيلت "رمأ لكولم نيبطتلا اها دار نأ "جف ( | رط نا

 ةدابعلا عضوم ناك اذاو . راذقالاو ساجتالا نم هريبطت بجو : : ىلصم هيلاوحو تيبلا عضروم

 : مالكلا تحت لخاد كلذ لكو . هللا ريغ ةدابعو كرشلانم هريبطت بجو : ىلاعت هلل صالخالاو

 :كرشلا» قم ةاريطو هاننا (ىب اربط ) ىعم نأ : اهدحأ باهروجو ال ورك ذنب راسقملا كأ ١

 نسانلا اذرغ :اهناثو“ ( هللا نم قوش" لع هناينب“سسأ نفأ )ىلاعت اهل زمك ئوقتلا لع كاسل

 : لاقي 6 . دنع ارهاط هالعجا : هزاجمو ؛هبا لماقأ و هاوراز لذ د مل ةربظ بكن

 لهأ-نم ”اتحأ اعدن الو هاننبا *اهملاثاو :هسحنل ةفتح ويأو ؛ اذه *قبطر هلع هللا كر فاعلا

 لافت مال الرب فكك( /ازحل نم هتراهط ىلع هأ رقي نست اور ريع روكا را ا

 هريهطت عاقيإ بجو ام كانه نكي مل هنأ ىلع ةنيبم تاليوأتلا هذهو . نالف نم ضراألا هللا رهط

 نم نروطي مل نمنأ مولعف ( ةرهطم جاوزأ اهيف مل ) ىلاعت هلوقك انهو هك رشلاو قانا نك

 هانعم : اهعبارو . ملعأ هللاو : ًارهاط قلخ هريهطتب رومأملا تيبلا اذكو ٠ تارهاط نقلخ لب سجن

 : مهبضعب لاق : اهسماخو . كلذىف مكب سانلا ىدتقيل « ىصاعملاو كرشااو ناثواألا نم ىتبي افظن

 «؛ رخل مد
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 ل ا لا نجل ةيآاكذلو نيداسالل! 9 :نورقلاو ممآألا كدعب نم هرمعي مث يح تيك

 محاخوهو « مالسلا هيلع دم هل لاقي كدلو نم ىن 1 ا و اين نر

 : باقتا اذاف : ًايح مادام هيلع ىنيمأ نوكيف . هتالوو هتام>و هرامعو هناكس نم هلعجأف « نييينلا

 مسا لعجأو ' دع ةللساولا و لإ ةيرقلا نم هب نكمتيام 00

 لاقي 53يوم وا ىنلا اذه لبق نوكي كدلو نمىنل خم هآنْسو هدجو هفارشوه 0

 3 مقام : هكسائمو هرعاشم هبلعأو « هترامع هيدي ىلع ىضقأو ؛ هدعاوق هل عفرأ ا

 2 ريصيف هكا 2 مقسم طارص لل هيدهأو هيبتجأ 2 ىليييس لإ ًايعاد 2 ا امنا ًاناق ةدحاو

 ا 0 ل فلور يود بيحساف نوعا © قيف ىل ودنا“ لك م ركشيف هفاعأو

 . هباجحو هنازرخو همدخو هتاقسو هتامحو هتالوو تيبلا كلذ لهأ مهاعجأو 2 مهيف هدعأو « هذعل

 1 متأي ؛ ةعيرشلا كلت لهأو . تيبلا كلذ مامإ مهاربإ لوعة ا او نع

 عمسأال لام براي : لاقف دنهلاب مدآ طبهأ : لاق ءاطع نعو . سنالاو نجلا عيمج نم نطاوملا كلت

 فوطت ًآتيب اهب نباف كم ىلإ قلطناف مدآ اي كتئيطخي : لاق ةنجلاىف اهعمسأ تنك اك ةكئالملا تود

 ا اناهنأب يرق : مدآ ىمدق عضوم ناكف تيبلا ىنيف ةكمىلإ قلطناف « نوفوطإ مهتيأر كب

 اذهنع ىتريخأ :لاقف ًابعكر معلأسو « ةنس نيعبرأ دنطانم تيبلا مدآ بخ ؛ زوافم هاطخ نيبامو

 : لاقف « مالسلا هيلع مدآ عم ةفوجم ةتوقاي ءامسلا نم ىلاعت هللا هلزنأ تيبلا اذه نإ : لاقف تيبلا

 5 ىلبصتو ىثرع لوح فوطت يكتم ل َ هلوح لصو هلو> فاطق ىدباذه نإ مدآ اي

 موق هللا قرغأ املف «دعاوقلا لع تيبلا عضوف ؛ ةراجح نم هدعاوق اوعفرف ةكئالملا هعم تلزنو

 لك هيفا لصي:”ضراللا ىف تييلا ةمرك ءاهسلا ىف 00 ؛ اهقوفنم ةيعكلا لايحب وهو « حارضلا

 ءانب دعب رهذلا هيلعرم هنأ هنع هللا ضر ىلع ركذو ٠ أددأ هيف نودوعيال ةكئالملا نمافلأ نوعبس موب

 شيرق هتنبف مدهنافرهدلا هيلعرمو « مرج هتنبف مدهنافرهدلا هيلعرمو « ةقلاعلا هتنبف مدهناف مهأربإ
 :اولاقف.هنف اومصتخادوسالارجحلا اوعفريزأ اودارأاءلف:باشذئموي سو هيلعهللا لص هللا لوسرو

 جرخ نم لوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ؛ ةكساا هذه نم جرخم لجر لوأ اننيب مكحي

 هذخأف مهلك هوعفرف : لئاسبقلا عيمج هعفرت مث «طرم ىف رجحلا اواعحي نأ مهنيب ىضقف مهلع

 مهاربإ ماقم ىف اودجو مهنأ ىنغلب : لاق ىرهزلا نعو ؛ هعضوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 موي اهتعنص ةكبوذ هللا انأ : لوألا حفصلا ىف , باتك اهنم حفص لك ىف حوفص ثالث مالسلا هيلع
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 اضرف فاوطلا اكن ارظني ؟ ةنس مأ ضرف فاوطلا ىتعكر نأ وهو ىهقف ثيح انههو ءامب
 (ىلبصم هاربإ ماقمنم اوذختاو) ىلاعت هلوقل . ضرف : امهدحأ : نالوق هيف هنع هللا ىضر ىعفاشللف

 : لاق . اهريغ ىلع له : لاق نيح ىبارعالل مالسلا هيلع هلوقل : ةنس : ىناثااو . بوجولل ماألاو

 ىنأ نع ةياورلاو : ةنس هاتعكرف . مودقلا فاوط لثم الفن فاوطلا ناكناو . عوطت نأ الا ال

 ملعأ هللاو « ةلأسملا هذه ىف اضيأ ةيلكت فج

 ناميالا بعش باتكح ىف قييبلا دمحأ خيششلا ىور . تيبلا لئاضف ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 امج ا ا ضرالا ىلع عضو لما ىأ "هل لوتس اب :هملقت# لاق نقف

 انا ناسا لوا انك 5 : تلق . ىصقألا دجسملا مث : لاق ؟ ىأ مث : تلق لاق . مارحلا

 امهتع هللا ئطر رفع نب هللا دبع نعو . نيحيحضلا ىف هاجرخأ :دجسم وهف لصف ةالصلا كتك ردأ

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو . هنم ضرألا تيحد مث« ماع ىلأ,ب ضرالا لبق تيبلا قلخ لاق
 لوأ نأو ؛ ضرالا اهنم تدم مث « تيبلا عضوم ضراألاىف تعضو ةعقب لوأ : مالسلا هيلع لاق

 : لاق هبنم نب بهو نعو « لابجلا هنم تدم « سيبقوبأ ضرألا هجو ىلعىلاعت هللا هعضو لبج

 اهفري مل هنالو ءابتعس نم ىأر امل اهنم شحوتسا ضرأالا ىلإ طبهأ امل مالسلا هياع مدآ نإ

 هنا كاف“ "ىذيغ كل يدها ايف كادلشي غطاط نه: ك صر ال اغأ كراك لاق" شما

 مفرت اتويب اهيف لعجأسو « ىل سدقيو ىدمحب حبس :: نم مؤخر الف فسأل نا لكلا

 لع ةرثوأو ل ةقمازكب هنأ و اه ئدطنل :ةاراتخألا اني اهنه 317 وباس وار دلخا اه قتيل راد

 تويبلاقحأ هلعجأو . ىتمرحب هطوحأو . ىتمظعب همظعأ ؛ ىتيب هيماو : ىمساب اهلك ضر الأ تويب
 تقلخ موي ةناكم ترتخا ىناف ؛ ىسفنل ترتخا ىتلا ةعقبلا ىف هعضأو «ىركذي اهالوأو ابلك

 هتحتامو هقوفام هتمرحب مرحأ انمآ ًامرح كدعب نمو كل تيبلا كلذ لعجأ ء ضرالاو تاومسلا

 هلهأ نمآ نمو ؛ ىتهرح حابأ دقف هلحأ _.رمو ؛ ىتمرح مظع دقف ىمرحب همر> نف ؛ هلوحامو

 نوامت نمو « ىنيع ىف رظع دقف 5 مظع نمو ٠ ىقاخأ دقف مهفاخأ نمو : ىنامأ كلذب بجوتسا

 عضو تيب لوأ هلعجأ . فايضأ اهراوزو « ىدفو اهرامعو ؛ ىتاريج اهناكس ؛ىنيعيف ردص دقف هب

 كوتأي جحلاب سانلا ىف نذأو « ًاربغ ًاثعش اجاوفأ هنوتأي ضرالاو 00 ءرعأاو نا خولفلل

 نف ٠ احين ةيبلتلاب نوجثيو « ىلا اي ريبكتلاب نوجعي « قي هع جف لك نم نيتاي رماض لك ىلعوالاجر

 قو « ىماركب هفحنأ نأ ىل قخ ؛ لع دفوو ندر للا دس

 مدآ اب هرمعت ؛ 5 < مهنم دحأو هك فيس هراوزو هفايضأو هدفو مركي نأ مر كلا لع
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 ميهاربإ ماقم هلك حلا : عبارلا . ءاطع لوق وهو  رامجاو ةفلدزملاو ةفرع هنأ : ثلاثلا . دهاجم لوق

 ؛للواللا . هرج وةيلع لدن ؛ ىلوأ لوألا لوقلا نأ ىلع نوققحلا قفتاو « سابع نبأ لوقوهو

 اوذختاو ) ىلاعت هلوق التو ماقملا ىنأ . فاوطلا نم غرف امل مالسلا هيلع هنأ رباج ىوراف

 ةظفللا هذه نم دارملا نأ ىلع لدت عضوملا كلذ دنع ةظفللا هذه ةءارقف (ىلبصم ميهاربإ ماقم نم

 هيلع ليلدلاو , عضوملا كلذب صتخم فرعلا ىف مسالا اذه'نأ : اهناثور رهاظ عضوملا كلذ وه

 . عضوملا اذه الإ هنم مهفي ملو هبحب ل يهاربإ ماقه ن ادع اكو نطل لاب الئاس نأ

 اننأ ماقم اذه ىلا“ هللا وش ران: كاقح# ربع هعمو ماقملاب رم مالسلا هيلع هنأ وارام ةا ملاك و

 ع 0 سا يرجتساو ل 0

 34 مالسلا 5 ميهأربإ 5 زجعمو ؛ 9 هّللأ 0 اع 208 عظأ ند 0 2 مالسلا هيلع

 ياخ لوأهيلع مسالا اذهقالطان اكف « هب هريغ صاصتخ | نم لبو مههارباب هصاصتخا ناكف

 عضاوملا رئاسب الو مرحلاب قلعت ةالصلل سيلو (ىلصم ,يهاربإ ماقم نم اوذختاو) لاق ىلاعت هنأ

 لمح. هريغىلع همايق تبثي لو . لستغملا دنع رجحلا اذه ىلع ماق هنأ رابخأللاب تبثو « همايق عضوم

 ماقم ريق نمو َح لافقلا لاق 34 كلل نوكي رجحلا ىلع مالسلا هيلع ميهأربإ ماقم 5 ىنعأ 3 طظفللا اذه

 ند تانج 9 لجرلا لوق را لع ( للصم ميهأدبإ ماقم نم اوذختاو) هلوق جرخ رجالاب مهأربإ

 انعْإَو 5 اةفشم 08 كم ل هّللأ بهوو « 0 اغأ ناللف نم هللأ ىاطعأ دقو ؛ اةيدص ناالف

 ملعأ هللاو . هريغ نم ىنعملا كلذىف هزيمتو فوصوملا ذختملا نايبل «نم» لخدت

 نم هلع « ىعدملا لصملا : اهدحأ . اهوجو (ىلصم) هلوقب دارملا ىف اورك ذ 4 ةثلاثلا 0

 امبيإو « دهاجم لوق وهو (هيلع اولص اونمآ نيذلا امأاي) ىل اعن هللا لاق « ءاعدلا ىه ىلا ةالصلا

 ةليقهي 530 نسما لاق : اهنا ا! و٠ مهارإ ماقم مر للا ا هلوق 11 منيل لب ا وألا اذه دل بهذ

 نك 2ك لوقلا اذهو : : قيقحتلا لهأ لاق . ةدنَع اولصي نأ ان فكيلااو ةداتق لاق : 8 اثو

 ٠ رصملا ىلصم نأ ىرت الأ « دوجسو عوك رب ةلوعفملا ةالص' هنم لقعي قاطأ اذإ ةالصلا ظفل

 1 كمامأ لصملا : ديزنب ةماسال مالسلا هيلع لاقو : ديعلا ةالص هيف لصي ىذلا عضوملا اوهلو

 دعب هدنع ةالصلل ملسو هيلع هللا لص ىنلا لعف اضيأ هيلع لد دقو « ةلوعفملا ةالصلا عضوم هب

 ةيآلا اورسف ىتلا يناعملا رئاسل ةعماج اهناآل « ىلوأ ةدووعملا ةالصلا ىلع المح نآلو ؛ ةبآلا ةوالت



 0 ةيآلا «سانلا ةباثم تيبلا انلدج ذإود ىلاعت هلوق

 ظفل لمح ىلإ جاتحن ال ريسفتلا اذه ىلع انألل « ىلوأ تافالاو طحقلا نم نمآلا ىلع هلمح لب ؛ لكلا

 لوأ و جاتحن هوجولا رئاس ىفو ؛ رمآلا ىنعم ىلع ربخلا

 : لئاسم هيفف « ىلصم ميهاربا ماقم نم اوذخت اول ىلاعت هلوق امأ

 ءاخلارسكب (اوذختاو) ىتاسكتلاو مصاعو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نبا أرق «لوآلا ةلئسملا)

 ربخلا ةغيص ىلع ءاخلا حتفب رماع نباو عفان أرقو : رمألا ةغيص ىلع

 ىلع فطع هنأ : لوألا . لاوقأ هيفو . اذام ىلع ول هلوقف : ىلوالا ةءارقلا امأ

 (ىلصم ,يهاربا ماقم نم اوذختاو : نيملاعلا لع كتل ضف ىنأو مكيلع تمعنأىلا ىتمعن اورك ذا) هلوق

 لاق < نيمتأو تايلكب هالتبا امل هنأ ىنعملاو (اهاما سانلل كلعاج ىنإ) هلوق ىلع فامع هنا : ىناثلا

 (ىلبصم مههارب ١ ماقم نم اوذختاو) لاقو (امامأ سانلا كلعاج ىنا) كلذ نم هلعف امل ءازج هل

 د 7 هلؤؤق هزيظنو « لاقو ةلوقزتخأ اعت'هنأ الإ هلو ذب ؟زمأ نورك نأ ووكر

 ملسو هيلع هللا لص دمح ةمآل ىلاعت هللا نم رمأ اذه نأ : ثلاثا (ةوقب ىانينآ اهاوذخ مهبعقاو

 ؛ مالسلاهيلع يهاربا ةصق ركذ لالخ ىف ضرتعا مالكوهو « ىلصم ميهاربا ماقم نم اوذختي نأ

 للصم ميهاربا ماقم نم متتأ اوذختاو انمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو : هبجو ناكو
 ءافلاو واولاو « كسفتنأل ةلبقمتنأ هود او انما نسال .ةباكم لكل ماتو اور نا الل

 حتفلاب (اوذختاو) أرق نم امأ ؛ حضوأ ءافلا تناكنإو عضولا اذه ىف اههنم دحاو لك ركذي دق

 (تيبلا انلعج ) ىلع ًافطع اذه نوكيف . لصم هماقم نم اوذختا مهنأ مهاربإ دلو نع رابخإ وهف
 ىصم هوذختا ذإو . تيبلا انلعج ذإو : ىلع افطع نوكي نأ زوو ؛ للصم هوذختاو

 :لواألا لوقلا .وه ءىث ىأءالشلا هيلع ميهاربإ م اقم نأ ىف الاوقأ اوركذ 4 ةيناث ١' ةلأسملا )
 وه هنأ : امهدحأ . نيهجو اوركذ ءالؤه مث . مالسلا هيلع ميهاربإ هيلع ماق ل رجحلا عضوم هلا

 عضوف هسأر تاسغ نيح مالسلا هيلع مهار ربإ مدق تحن هتعضو كيغارسإ ةجوز تناك ئذلا زجحلا
 تصاغدقو « هتحننم هتعفر م“ هسأر قش دحأ تكلشعف" كككانروهيو ةيلعدللز مالسلا هيلع يهارب ا

 هنأ رجعم نم ىلاعت هللا هلعجت ء ةفاضيأ اهلج كتضانف ىرحالا لج رلا تح هنضوو لاق دلخا

 : سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ىورام : اهناثو ..سنأ نب عيبرلاو ةداتقو نسحلا لوق اذهو

 كنإ انم لبقت انبر) نالوةيو ؛ ةراجحلا هلواني ليعامسإو تيبلا ىنبي ناك م السلا هيلع مهاربإ نأ

 ةراجحلا عضو نع مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ فعضو ؛ ناينبلا عفترا املف ( ميلعلاعيمسلا تنأ

 واو هو « هلك مرملا مهاربإ ماقم نأ: ىناثلا لوقلا ٠ مالسلا هيلع مهاربإ ماقم وهو ؛ رجح ىلع ماق
4- - 



 ةيآلا« سانلل ةياثم تييلا انلعج ذإو» ل ىلاعت هلوق ه؟

 ىف نعط نآرقلا ماكحأ ىف ملكت نم رثك أو «ةيآلا هذبب لالدتسالا هجو اذه « فاوطلا ىف هقَم

 هلوق امأ . هانبب ىذلا هجولا اذه نم هيلع اهتلالد انيب دق نحنو ؛ بولطملا اذه ىلع ةبآلا هذه ةلالد
 ةراتف . ربخ (انمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج) هلوق نأ كشال مث . نمأ عضوم ىأ (انمأو) ىلاعت
 . مأ هنا : لوقنو هرهاظنع هفرصنةراتو .ريخهنأ: لون و هرهاظ ىلع ةكرتن

 «بدجلاو ظحقلانم نينمآ مرحلا لهأ لعج ىلاعت هنأ دارملا نوكي نأ وهف : لوألا لوقلا امأ
 لك تارمث هيلا حي انمآ امرح ممل نكمي مل وأ ) هلوقو ( انمآ امرح انلعج انأ 2 مم
 لدقلا نأ دهان ان“ مرا ىف لتقلا عوقو مدع نع رايخالا هنمدارملا نو 0 نكم الو (ءىت

 نت ممولتاقت ال و) ىلاعت هللا لاق « هيف دجوب دق حابملا لدةلاف ضير ؛ هيف عشب دق مارهلا

 هيف لتقلا عوقو نع ربخأف (مهواتقاف كولتاق ناف هيف كولتاغي ىتح مارحلا
 ن1 الا ما نامت تا نأر قل و1 وو أتلا لنقملا لغ رمال« لع هلت“ نأ” قنا!" لوقلا

 ا ا كاك ىلاتعتا هللا كحب امرت تيبلا ناكف « لتققلاو ةراغلا نم انمأ عضوملا كلذ اولعحب

 7-0-0 هللا لهأ : اشرت نودشي اوناكو « هيلا اجت ١١ دحأ 350000 نيكسمتم

 « بلكلا هعبتيف ؛ هنم ىلظلا رفيف ؛ مرا جراخ ى ظلاب م لكلا نأ يح ءادبضلا رمأ هبف ربتعا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ ةكم ميرحت ىف رابخالا تيورو ؛ 0 هعبتي مل مرا ىلظلا لخد اذاف
 0 ل لا ا حر رمح ربم نكلأو نعال انقاو دك موس قا" نإ»
 دحال لت مل اهنأ : ىنعملا نأ ىلإ هنع هللا ىضر ىعفاششلا بهذف«تناك م اهتمرح تداع دقو رام
 تيبلا لخد نم امأف . ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا لح كلذ نأ الك نري كعب نأ
 امب هيلع قييضتلاب رمأي مامالا نإ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاف« دودحلا مهلع مج نيد نم

 مرحلا ىف لتق ىت> جرخي مل ناف ؛ لحلا ىف دحلا هيلع مهقأ جرخ اذاف « مرلا نه هجورخ ىلإ 1

 ٠ همحر ةفينح وبأ لاقو « هيف هلاتق زاج مرحلا ىف لتاق نه كلذكو 000

 حلفالا نا كيرا نب مصاع لق اه دنغا رم 1 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب هل هللا هحر رقاد

 78 5 0 ىف اذهو : هللا همحر ىعفاشلا لاق . هيلع ردق نا ةليغ ةكم هراد ىف نايفس ىأ لتقب
 ل نم عنمي كفا [ 117 فل كحل ١ :ماادحا عنمال انآ لدن لير خا ه ف 0

 هلوق نأ هنعباوجلاو « ةيآلا هذهم هللا هحر ةفينح وبأ جتحاو « اهريغ ىلع بصني اماهيلع برحلا
 نم انمأ نوكي نأو « طحقلا نم انمأ نوكي نأ نكميف اذاهف انمأ هلعج هنأ نايب هيف سيل (انمأو)
 ىلع لمح ىتح مومعلا باب نم ظفللا سيلو « دودلا ةماقإ نم انمأ نوكي نأ اكو د1[ ىفت



 0 ةيالا «سانلل ةياثم تيبلا انلمج ذإو» ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفف (سانلل 7 هلوق 5

 باث: لاقي . عجر اذإ ؛ ابوثو ةباثم بوثي باث نم هلصأ : ةغللا لهأ لاق (لوثالا ةلآسملا)

 مث ٠ سانلا هنع قرفتو عجر ىأ . هلقع نالف ىلا باثو . هعاطقنا دعب رهنلا ىلا عجر اذإ . ءاملا

 هيلا عجر دقف هريغ وأ لام نم هجرخأ امز اك. ذخأ اذه نم باوثلاو . نيعمتجم اوداع ىأ اوباث

 ماقم : لثم « ناتغل ةباثمو اباثم نا : ليق : لافقلا لاق . املفسأ ىف ءاملا عمتجم : رثبلا نم باثملاو

 ةياسن : موق ىف يع« ةغلابم ةباثم ىف تلخد اهإ ءاحلا : ليقو ؛ جاجزلاو ءارفلا لوق وهو « ةماقمو

 ةلغفم ةب وثم. ةياثم: لضأبو.: ةمالقاو

 : دهاجو سابع نبا نعو « ماع لكوف هيلا نوب وثب مهنأ هانعم : نسحلا لاق (ةيناثلا ةلأسملاا)

 ىومت سانلا نم ةدئفأ لعجاف) ىلاعت هللا لاق. هيلا دوعلا ىنمتي وهو الإ د-أ هنع فرصني ال هنأ

 مهدوعدرجمب لصحة باثم تيبلا نوك : ليق ناف . هيلع نوباثيف هيلا نوجح ىأ : ةباثم : ليقو (مهلا

 : انلق ( سانلل ةباثم تيباا انلعج ذإو) هلوق ىنعم أف : ىلاعت هللا لعفب ال مهلعفب لصحي كلذو ؛ هيلا

 لوقىع امأو « ةلأسملا هذه ىف انلوق ىلع ةجح ةيآلا هذهف ىلاعت رة ىلع امأ

 يرحل بكي ةزام ديلا دوك اكل 3 ًايعاد كلذ ريصيل بواقلا ىف هميظت قلأ ىلاعت هنأ هانعفف ةلزتعملا

 دولا لهأ ناالف ان ندلا عفانم اهل نرحل ايندلا عفانم نم هيف امل كلذ ىلاعت هللا لعف اممإو

 ؛ عفنلا 4 معي | م بساكملا بورضو تاراجتلا نم كانه لصحيف « كانه نوعمتج تزعل

 انزل ديالا لاو> الا ةدهاششمو « دالبااو قرطلا ةرامع جملا ىلا رفسلا ببسب لصحيف أ ا

 ةيدوبعلارارظإو « ىلاعت هللا ىلابرقتلاو كسنلا ىف هنم ةبغر تيبلا دصق نم نءالف نيدلا عفانم امأو

 : هيف فاكتعالاو مركملا دجسملا كلذ ىف ةالصلا ةماقإو ؛ فاوطلاو ةرمعلا ىلع ةبظاوملاو . هل

 ىلاعت هللا دنع امظع اباوث كاذب بجوتسي

 ةياثم تييلا انلعج ذإو) ىلاءت هلوقب ةردعلا بوجو ىف انباخ 1 عصحت كك ( ة يناثلا ةلأسملا)

 هلغجت.ىلاعت هنأ, نغ رابخا(لئانلا ةناتم“تيبلا انلعج نإاو) هلوق نأهب لالدتسالا وجو و ( ناقل

 سانلل ةياثم ةنوك نال ىنعملا اذه: لغ ةنآالا ءاردملا نكم ال نككل ء شانللا ةياثمبهنوكا ةفضب 522

 كليم :اذإ + اجلال اونليملاب هلييشتن نكمل نمانلا رايتخابب قاسم امي كا انا

 0 ىلع هانلمح ىتم اناأل بوجولا ىلع ا لمح بجو « اهرهاظ ىلع ةبآلا ءارجأ رذعت

 دوعلا انيلع بجوأ ىلاعت هللا نأ تبثف « بدنا| ىلع هانلمح اذإ امن كاذك هتروريص ىلا ىضفأ كلذ

 بجوف « فاوطلا ىوس امذ ققحتي ال بوجولا اذه نأ ىلع انقفاوت دقو « ىرخأ دعب ةرم هيلا



 ةنالا«سانلا ةباثد تيبلا انك ذإو ىلاعت هلوق اد

 0 ميهأربا مآقم نم « اوذَتأو انمأَو سان بَ ا هر
 2-0 هه

 عكر َنيفك و َنيفئاطلا قب اربط َُ ليعاسإوم ميهار 2 لا [دبعو

 وو د مص

 «١؟ه» دوجسلا
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 ءانثلاو دما قاةحتساو . مركلاوفطللاو ناسحالا ىف ديزي لازيال هناحبس وهو. مذلا قاةحتساو

 051 اكلك هانا ناك امك: أحقاو مظعأ كلذ يل اتاك ماه | ناك ولسا ةننريصقت ناك ابك نآق

 ليبس ىلع هلاعفأ نساحمو . حئابق دادزت انلاعفأ لازت الف . أوسأو حبقأ هركش ىف انريصقت ناك. اعقو
 اذهو ( نيملاظلا ىدهع لاني ال ) ةيآلا هذه ىف لاق هنأ مث . عاطقنالا ىلا ىضفت ال ثيخ ماودلا

 ناسحالاو ةمحرلاو « وفعلاو م ركل ا ا ا اكل د ل ار

 نأ ؛ ميمعلا كلضفبو كب كلأسنف ؛ 0 ريصقتلاو « ردغلاو لهجلا نم ان قيلي ام انم ردصو

 نيمحارلا مرأأي نع

 ىلا اندهعو ىلصم ميهاريإ ماقم نم اوذختاو انمأو سانلل ةناثم تيبلا انلعج ذإو ل ىلاعت هلوق

 (دوجسلا عكرلاو نيفك اعلاو نيفئاطلل تب ارهط نأ ليعامسإو ميهاربإ

 فيلكتلا حرش اذهو « ةمامالاب هفلك نيح مالسلا هيلع ميهاربإ لاح ةيفيك نيب ىلاعت هنأ معا

 رك ذب ىثتك او « مار+لا تيبلا ديري هناف تيبلا امأ : لوقن مث . تيبلا ريهطتب فيلكتلا وهو : ىناثلا

 ملع دقو « سنجلا وأ دووعملا فيرعتل نالخدت اةناكذإ « هيلع ماللاو فلألا لوخدل ًاقلطم:تنيلا

 دارااس يل : لوقن مث . ةبعكلا وهو « مهدنع دوبعملا ىلا فرصناف « سنجلا هب درب مل هنأ نوبطاخما

 ليلدلاو. طقف ةبعكلا ةفصال :مرملاعيمجةةصاذهو «انمأ» هنوكب هفصو ىلاعت هنالل « ةبعكسلا سفن

 مرملا دارملاو ( ةبعكلا غلاب ايده) ىلاعت هلوق : مرهلا لكهنم داراو تيبل 1 زوج هنأ لع

 اوبرقي الف) هلوق ا ارا دجال قالو ةةمكتلا ىف حبذيال هنال أمسفن ةعكلا ال هلك

 لاقو . كسنلا عضاوم روضح : حلا نم مهعنم معأ هللاو دارا او (اذه مهمأع دعب مارا دجسملا

 بر) ميهاربإ نع اربخي ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هللا لاقو (انمآ امر> انلءج انأ اورب ملوأ) ىرخأ ةبآ ىف

 هنأ ىف ببسلاو : مرحلا عيج ىضتقاف نمآلاب تيبلا فصو هنأ ىلع اذه لدف (انمآ دلبلا اذه لعجا

 ربعي نأ زاج تيبلاب ةقلعم تناك امل مرملا ةمرح نأ هلك مرحلا هب ىنعو تيبلا ظفل قلطأ ىلاعت

 تيبلا مسي هع



 1 ةيالا ( نبنأف تاءلكب هبر ميهأ ربإ ىلتبا ذإو» ىلاعت هلوق

 داجبالاو قلخلا اذه نوكي نأ نع هسفن راو[ سل 310

 (قمحلاب الا امهانقلخا» نيبعال امهنييادو ضرآلاو ءامسلا انقلخامو) لاقف ثبعلا ليبس ىلع هنم

 (اورفك نيذلا _نرظ كلذ الطاب امهنيب امو ضرأالاو ءامسلاانقلخ امو) اضيأ لاقو

 ةركحلا وهام ليصفتلا ليبس ىلع نيب مث (نوعجرتال انيلإ مكنأو ًاثبع مانقلخ امنأ متبسخأ) لاقو
 ةيبونرلا دهعب ىفو هناحبس وهف. (نودبعيل الإ ننالاو نجلا تقلخامو) لاقف داحبالاو قلخلا ف

 هتمدخم لغتسشت مل اذاف « ًازيمم القاع كلعجو « معنلا هوجوب كيلع منأو «كاحأو كقلخ فسح

 نأ : اهيناثو . هتييوبر دهعب ىفو ىلاعت هللا نأ عم ؛ كتيدوبع دهع تضقتن دقف . هتيدوبعو هتعاطو

 ىف داهتجالاو دجلا ىضتقي كنم ةيدوبعلا دهعو . ةيادهلاو قيفوتلا ءاطعا ىضتقي ةيبوبرلا دهع
 ليبس ىلإ كل ةيداه اهلعجو الإ تارذلا نم ةرذ كرتام هناف « ةيبوبرلا دبعب ىفو هنا مث ؛ لمعلا

 : اهثلاثو . ةيدوبعلاو ةعاطلا دهعب ةتبلا تيفوام تنأو (هدمحب حبسي الإ ءىث نم نإو) قحلا

 دبأ ءايقشالا قشأ تنكل كتتاذول ةمعنلا هذه نأ هيلع ليلدلاو « معنلا | ظعأ نامالابهللا ةمعن نأ

 تأ عم مْ ٠ (هللا نث ةمعن نم كب امو) هلوقل ىلاعت هللا نم ةمعنلا - م : نيرهادلا رهدو نيدبألا

 كركشي ىلاعت هللا ناكاذاف ( ًاروكشم ميعس ناك كئاوأف) لاق ؛ الع كركشيهناف هنم ةمعنلا هذه

 تيتأ ام كنا مث ؛ ىلوأ ناك ةيادحلاو قيفوتلا نم ىطعأ ام ىلع هركشت نأبف « همعنلا هذه ىلع

 كدهع تضقن تنأو ؛ هدهعب ىفو ىلاعن وهف (هرفك أ ام ناسنالا لتق) لاقام ىلع نارفكلابالإ

 . لصف دقو معنلا كاتضأ كيظعي نأ:كعم هدهتف« هتاضارم لمساى همن قفنت نأ”: اها

 ىنطيل ناسنالا نإ الك ) كلذ تاعفام تنأو هتاضرم ليبس ىف همعن فرصت نأ هعم كدهعو

 انس دوال ءاضيلارل] النمل[ فاك معنلا عا وأي ككل معنأ :اهسماخو (ىنغتسا هآر نأ

 نورمأيو نولخبي نيذلا ) مهشاحيإو سانلا ءاذيإ ىلإ هب تاسوت كنإ مث ( نينسحلا بحي هللا نإ
 رظناف . هريغ دمحت تنأو . هدمح ىلع البقم نوكتل ةميظعلا معنلا كاطعأ : ابسداسو (لخبلاب سانلا

 الوذشم قبتو . هنع ضرعت هترضح ىف كنا م. ةسيفن ةعلخم كيلع معنأ ول ميظعاا ناطللا نأ

 حرشب انلغتشا ول انأ لعاو . انبه اذكف . تقملاو بدآلا بجوتست فيك . طاقسالا ضعب ةمدخ

 انردق امل . ةيدوبعلاو صالخالادبعل انضق: ةيفيكو . ةيبوبرلاو ناسحالا دعب هناحبس هئافو ةيفيك

 انرهاظ ىلع همعن عاونأ نم ةدحاو ةظحل نيكفنم ان رصام اهرخآ ىلا ةايحلا لوأ نم اناف . كلذ ىلع

 . اهب انيتأ امانا مث . ةدح ىلع ةءدخو . ةدح ىلع اركش ىعدتست معنلا كلت نم ةدحاو لكو . اننطابو

 عاوتأ ىف ديزي . انريصقتو انتلفغ ديازت ىلع هناحبس هنا مث . اهتيمكو |متيفيك انفرع اهو . اهلانهنتاه لب

 ريصقتلاو ناصقنلا تاجرد ىف ديازتن لازنال هرخآ ىلا انرمع لوأن م انكف . مركلاو ةمحرلاو معنلا
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 ؛هناوعأ رئاس ةلزنع هالو ىذلا نال « هالو نع كلذ ىف رابتعا الف. ةذفان هماكحأ تناك ماكحالا
 اوعمتجا ول مهيلع ناطاسال دلب لهأ نأ ىرت الأ الودع اونوكي نأ ىضاقلا ناوعأ طرش سيلو

 . هماكحأ لوبق نم عنتما نه ىلع هل اناوعأ اونوكي ىتح ءاضقلا مهنم لدع لجر ةيلوتب اضرلا ىلع
 ملعأ هللاو ناطاس الو ماما ةبج نم ةيالو هل نكي ل ناو اذفان هؤاضق ناكل

 نأ تبث. دق هنأ :لوالا .. نيهجو نم ءايينالا ةمصغ ىلع لدن ةيآلا (ةشداسلا ةلأسملا)
 ىنلاو « هب متي ىذلا وه مامالا ناف « مامإ ىن لك نأ كش الو . ةمامالا : دبعلا اذه نم دارملا

 لوسرلا نأ ىلع لدت نأبف ءاقساف نوكي ال مامالا نأ ىلع ةيآلا تلد اذاو «كلذب سانلا ىلوأ
 ( نيملاظلا ىدبع لاني ال ) لاق : ىناثلإ . ىلوأ ةيصعملاو بنذال العاف اقساف نوكي نأ
 ل أك ناو نيملاظلا يانج 'الاني ال قاوكبت نأ: ينجو ؟ةويناا ىف اك نإ دبحلا اذبف
 لصحت النأ بجوف « هسفنل ملاظ قساف لكو « هب مكي امامإ نوكي نأو دبال ىن لك نال كلذكف
 لعأ لاو نيقسافلا نم دخل ةونلا

 ىتم كنأ نيبو « ادبع هعم كلو « ادبع كعم هل نأ نيب هناحبس هنأ عا ( ةعباساا ةلأسملا ١
 تانآلا رئاسف مث ( مدبب فوأىدبعب اوفوأو ) لاقف ؛ هدبعب اضيأ قي هناحبس هناف «كدبعب قت
 مهدبعب نوفوملاو ) هيف لاقف كدبع امأ « ركذلاب اضيأ هسفن دبع درفأو « رك ذلاب كدبع درفأ هناف
 اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي ) لاقو ( نوعار مثدبعو مهتانامأل مث نيذلاو ) لاقو ( اودهاع اذإ

 هدبعامأو ( نولعفت ال ام اولوقت نأ هلا دنع ًاتقم ربك نولعفت الام نولوقت مل ) لاقو ( دوقعلاب

 دقلو ) لاقف مدآ انييأ ىلإ هدبع ةيفيك نيب مث ( هّللا نم هدبعب ىفوأ نمو ) هيف لاقف ىلاعتو هنا>بس

 ىنبب اي مكيلا دبعأ ملأ ) لاقف انيلا هدبع ةيفيك نيب مث ( اهزع هل دحبن ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلإ اندبع

 ةيفيك نيب مث( لوسرأل نمؤتالأ انيلا دبع هللا نا ) لاقف ليئارسإ ىبب جما هدبع ةيفيك نيب مث ( مدآ

 هذه ىف نيب مث ( ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندبعو ) لاقف مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا عم هدبع
 هذه ىف ةديدشلا ةغلابملا هذبف ( نيملاظلا ىدبع لاني ال ) لاقف نيملاظاا ىلإ لصي ال هدبع نأ ةيآلا
 دبع الا سيل كيلع ذوخأملا دبعلا : لوقنف ةدهاعملا هذه ةقيقح نع ثحبلا ىضتقت ةدهاعملا
 ,ةيبوبرلاو ةمحرلا دبع الإ سيل هتبج نم ىلاعت هللا همزتلا ىذلا دبعلاو « ةيدوبعلاو ةمدخلا
 هبر نمو .دبعلا اذه ضقت الإ هسفن نم دحي مل ةدهاعملا هذه لاح ىف لمأت اذإ لقاعلا نا مث
 . داحيالاو . قالا ماعنإ كيلع هماعنإ لوأ : لوقنف بابلا اذه دقاعم ىف عرشنلف . دبعلاب ءافولا الإ
 ةيدوبعلاو ةمدخلاو ةعاطلاب كلاغتشا كلذ لكنه دوصقملاو . ةلآلاو ؛ لقعلا ءاطعإو . ءايحالاو
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 ةعع ىلع ةيآلا هذ نولدتسيف ةعيشلا امأ : انلق . ةاضقلاو ةمثألا ف كلذ حصي الو انطابو ارهاظ

 انكرتات| الا .ةكلذ الا طعما ال زدنه+ حا اًمأارلع اطبخ فالك“ ةيلطللا كلر 8 موق

 لاق مالسلا هيلع سنوي نأ سيلأ : لبق ناف . ةربتعم ةرهاظلا ةلادعلا قبتف نطابلا رابتعا

 ملظلا ىلا فاو وك انما: اناق ( الا ( مدآ لاقو ( نيملاظلا نم تنك ىناآ"كتاحخشم (

 لمعتسي دق دبعلا نأ : ىنأثلا هجولا . مالسلا امبيلع سنويو مدآ ىف دوجوم ريغ اذهو « قلطملا

 لأ ىنعي (ناطيششلا اودبعتال نأ مدآ ىباي مكيلإ دبعأ ملأ) ىلاعت هللا لاق . رم الا ىنعمب هللا باتك ىف

 مهثاسمأ ىلإ ءافاخلا دوبع هنمو ءان سأ ىنعي (انيلإ دبع هللا نإ اولاق) ىلاعت هللا لاقو . اذ 5 سمأ

 نأديري نأنم (نيملاظلا ىدبع لاني ال) هلوق ولخال : لوقنف هرمأوه هللادبع نأ تبث اذإ مهتاضقو

 . ىلاعت هللا رماوأ مهنم لبشي نم لحم اونوكي نأ زوال نيملاظلا كل نيرومأم ريغ نيملاظلا

 مهريغل اهموزاك نيملاظلل ةمزال ىلاعت هللا سماوأ نأ ىلع نيمللا قافتال لواالا هجولا لطب املو

 نونوكي الف اهيف مهم ىدتقم ريغو ىلاعت هللامماوأ ىلع نينمتْؤم ريغ مهنأ وهو . رخآلا هجولا تبث

 ةيصعم ىف قولخن ةعاطال» مالسلا هيلع لاق . قسافلا ةمامإ نالطب ةيآلا ةلالدب تبث . نيدلا ىف ةئأ

 كلذكو . كلاىلو اذإ ذفنتال هماكحأ نأو . ًاك اح نوكيال قسافلا نأى ع ًآضيأ لدو «قلاخلا

 ةالصلل مدقيالو . ىتفأ اذإ هايتفالو . ٍلسو هيلع هللا لص ىنلانع ربخأ اذإ هربخالو هتداهش لبقتال

 نظي نم ساناا نهو : ىزارلا ركب وبأ لاق . هتالص دسفتال هناف هب ىدتقا ول ثيحب وه ناكنإو

 ؛ لاف .“ايدضاق قطاقلا انزك در وجتالاو «ةفلخر «اعامإ ىالافلا نك رجالا ةفعح نأ ككل

 فيكو . ةلادعلا اهبنم دحاو لك ط رش نأ ىف . ,14 او ةفيلخلا نيب هفينحوبأ قرفي ملو . أطخ اذهو

 ةفينحى أ لع كلذ نعد نأر رجب فيك و . ةذفان ريغ هماكحأو . ةلوبقم ريغ هتياورو ةفيلخ نوكي

 نبا حلف . سبخ كلذ رم عنتماف هبرضو . ا

 داعم نع اكسل كاتو ل اهقفلا هل لاق . هيلع فيخ اماف . أطاوسأ موي لك ةبرضي لعجو ةريبه

 هاعد ُط . هالخف لخدت ىلا نتتلا لامحأ دع هل ىلوتف . برضلا كلنع لوز ىتح ناك عفو

 . كلذ" لثق نإ :روطنملا نم واما رصت “ناك ئذلا ناللا هلا ذعأ ىدب كلذا لثم نإ زاوشلملا

 تاك 00 0 سانلا: هافاونهيلإ !كانملاا ءاجأ قوت «هارؤرقلا اهتراانيوزمأ قاتم

 نم طلغ امنإو : لاق مث . نسحلا نب هللا دبع ىبا مهاريإو دم عم هرمأ كلذكو . هعم لاتقلاو

 مامإنم ءاضقلا ىلوتو . هسفن ىف الدع ناك اذإ ىضاقلا نا : ةفينحىبأ لوق نأ ةياورلا هذهىف طلغ

 ذيفنت هنكميو . هسفن ىف الدع ناك اذإ ىضاقلا نأال . ةزئاج هفلخ ةالصلاو . ةذفان هماكحأ ناف رئاج
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 امأو (ميظع مظل كرشلا نإ) ىلاعت هلوقلف ملاظ كرش نأ امأو « قافتالابف نيك رشم اناك امهنأ

 رفكلالاوز دعبف ءامهرفك لاح نيملاظاناكامبما لاقيال؛ ةبآلا هذهلف ةمامالا دهع هلانيال ملاظلا نأ

 دجو انلوق نم معأ ملظلا هنم دجو انلوقو .لظلا هنم دجو نم ملاظلا لوقت انآل مسالا اذه قيال

 «نيمسقلا نيذه ىلإ هميسقت نكمبي موبفملا اذه نأ ليلدب ؛ لالا ىف وأ ىضاملا ىف ملظلا هنم

 مزايال نيمسقلا نيب اكرتشم ناك امو نيمسقلا نيب كرتشم نيمسقلاب ميسقتلاب ميشقتلا ذراومو

 ىذلاو « املاظ هنوك ىفن لاحلا ىف املاظ هنوك ىفن نم مزاي الف نيمسقلا دحأ ءافتال هؤافتنا

 قيدضتلاو: قيدصتلا وه نامبالاو ءانمؤم ىمسي مئانلا نأ ةيعرشلا لئالدلا ىلا ارظن هيلع لدي

 اذإو «لبق الصاح ناك نامبالا نآل انمؤم ىمسي هنأ ىلع لدف ايلا را لا ء|صاخ ريغ

 : ةيلاوتم فور نع ةزابع مالكلاف اضيأو ؛ لبق ص دجو مظل املاظ نوكي نيسح ادق

 ءاحل دوجو ال ةتبلا ءايشالا كلت ع ومجف ؛ ةبقاعتم زايحأ ىف « ةيلاوتم تالوصح نع ةرابع ىثملاو

 ملكتملا مسا نركب الن أ قدحو 1 ةقيقحا قتلا مسالا نك ىف اطرش هنم قتشملا لوصح ناكولف

 هل تقلا الوصح نأ لع اذه لدف» اعطق لطاب هناو :ء الضأ ءىث ىف.ةقيقح [لاثمأ و ىقادملاو

 ال واسر هوفر ك5 اك: تباوجلا و ةةقيقطل قتلبعملا مسالا نوكل اطرش سيل

 ةلواطتم نينسب لبق ارفاكن اك هنأ الا لاحلا ىف نمؤم ناسنإ ىلع ملسف ..رفاك ىلع سي ال فاح ول

 ةيصعملانع!'تئاتلاو: انذاك مسي ال رفكعلا نع: بئاتلا نالو .. هانلقاام لع لدف.. ثنح ال هناف

 هناف ( اوءلظ نيذلا ىلا اونك رت الو ) هلوق ىلا ىريالا+ ةزياطنإ ف ]لولا لا ذكف ايصاع لسا ل

 اوماقأ 1١ : هانعم ( ليبس نم نينسحملا ىلع ا١) هلوقو . لظلا ىلع مهتماقإ لاح مهيلا نوكرلا نع ىبن

 نيع ةفرط هللا, رفك نث . ةوبنلا : ةيآلا هذه ىف ةمامالا نم دارملا نأ انيب انأ ىلع ٠ ناسحالا ىلع

 ةوبنلل حاصي ال هناف

 دك ع ه0 لاع ودافلا زو ولكل وا رققلا لم نوعا ىلاق ا ةلأسلا ١)

 نأ ىلع 0 ةمادالا لطم لات ءىراظلا'قرتفلا نأ ىف اوفلتخاو بل تعال

 ؟ كوالا | نيبو نمراعا لالدتسالا ةجوو .. ةيآلا هذه 'ةماهالا هل دقعت نأ حاصي ال قسافلا

 (ىتيرذ نمو ) هلوقو ( ىتيرذ نمو ) هلوقل باوج ( نيملاظاا ىدبع لاند ) ةلاوق. .قأ انام

 كوكا هفلظاالا رك دادلا ذنب دارا ن وكي نأ كجوف +. ىلاعتا هللا اهتزك اذا ج11 :ةفاماللل بلط

 هناذ صاع لكو .نيملاظلا ةمامالا لاني ال : لاق ىلاعت هناك ةدآلا ريصتق ٠ 0 اهي اولا

 نيملاظ مهنوك ءافتنا ىضتقي ةيآلا رهاظ : لبق ناف . هانلق ام ىلع ةلاد ةيآلا تناكف ٠ هسفنل ماظ
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 باط مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي (ىتيرذ نمو) هلوقناناق . ابنذ كلذ ناكهيف هل نذأي مل ناو ؟ هءاعد

 ءدثلوذ اوم نينموملاا قب هتاعدي هايل ل امقااها قدخيالسهزر لمان 2 همي رؤى ناكل

 ايوكروأ (للقو بوو باوعأو ناملسو دوادو نورهو ىمومو فسويو بوعي و ق>ساو ليعمساك

 ءانينارلا ليصفأ وتغي ىاتلا هكذا _ىم ملسو هيلع هللا ىلص ادم مثرخآ لعجو :ىسيعو ىحيو

 مالسلا مهيلع ةمتالاو

 لئاسم هيفف (نيملاظلا ىدهع لانيال لاق) ىلاعت هلوق امأ

 ءابحتفب نوقابلاو . ءايلا ناكساب (ىدهع) مصاع نع صفحو ةزمح أرق «ىلوالا ةلئسملاإ)

 ىدبع لانيال هناف كتيرذ نم املاظ ناك نم ىأ (نوماظلا ىدهع لانيال) مهضعب أرقو

 ةروكذملا ةماءالا وه دبعلا اذه نأ :اهدحأ . اهوجو دبعاا ىف اوركذ 4 ةينإثلا ةلئسملا»

 ىأ (ىذهع) امناثو“. الف الإو انهه اذكف'ةوبنلا "وه'ةماقالا كلت" نمادارملا ناك ناف لق "ف

 انواإلا كزوقلاو ا! فعن[ نفل الا نايلي ا ورز كاسسلا لع قطانم (امالور لل 1
 (اناي] نان كيلعابغبفا) اوه اكسو ردا نيش اددانا لس كي قدح ار راك
 دهعلا اذبم دارا ناك اذإ الا لاؤسلا كلذ نع اباوج نوكيال (نيملاظاا ىدهع لانبال) هلوقف

 ةمامالا كلت

 ناكل ”قلذ الؤلو + لأسأ» :هداو ضع 'نطغتشا ىلادت هنآ لع ةلادةنآلا «(هئلاثنا ةلئسملا ١

 نأب املاع مالسلا هيلع يهارإ ناكافأ : ليق ناف . كتيرذ ىدهع لاني 3 1 ذهل قاوفلا
 هلاح اذه نم مهيف نأ ىلاعت هت هللا نيبف . هتيرذ لاحلي مل نكلو « ىلب : انلق «نيملاظلاب قلتال ةوبناا

 ماظب سيل نمل لصحت اهيإ ةوبناا نأو

 هللا ىضر رمعو ركب ىبأ ةمامإىف حدقلا ىلع ةيآلا هذمم اوجتحا ضفاورلا 4ةعبارلا ةلئسملا ال

 , نيملاظ اههترفك لامخ ااناك دف" تيزفاكانانئعو نكن ]نأ !؟لوألا الجو ةناوتا نك
 كلذفف امبلع قدص اذإو ؛ ةتبلا ةمامالا دهع نالاني ال اههنأ ةلاخلا كلتىف امملع قدصي نأ بجوف

 ناحل كلسأ“ تخ ع ىه, ىالو كلا اةماغألا يح نالاتيال اهبنأ كلها

 رمعو ركب ابأ نأ فرعي ملام نذاف « نيملاظ'ا نم ناك نطابلا ىف اينذم ناك نم نأ : ىناثلا ٠ ةمامالل

 نم قح ىف تبثيامت] كلذو : امهتماماب كحال نأ بجو انطابو ًارهاظ نيبنذملا نيملاظاا نم اناك ام

 اولاق : ثلاثلا . ةتبلا امهتمامإ ققحتتال نأب جو قافتالاب نيموصعم انوكسي ل املو ؛ هتمصع تبثت

 امأ  ةمامالا دهع اههلانيال نأ مزايف « ةمامالا دهع هلانيال ىلاظلاو « ملاظ كرشم لكو نيكرشم اناك
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 ةالصلا هيلع ميهاربان ومظعي : اهيفانتةيامواهفالتخا ةدش ىلع نايدألا لهأ ناف ؛ ةعاسلا مايقىلإهيف

 ناثوالاةدبعنا ىتح :ةغيرشلاونءدلا ىف اماو. بسنلا ىف اما « هيلإ باسننالاب نوفرشتيو مالسلاو

 ميهارإ ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مث) هباتك ىف ىلاعت هللا لاقو: مالسلا هيلع ميهاربال نيمظعم اوناك
 ميبأ ةلم) جحلا ةروس رخآ ىف لاقو (هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نم) لاقو (افينح

 مهتالص رخآ ىف نولوقي مالسلاو ةالصاا هيلع دمت ةمأ عيمجو (لبق نم نيبلسملا مك امس وه ميهاربإ

 ميهاربإ لآ ىلعو ميهارإ ىلع تمحرتو تكرابو تيلص انك دمح لآو ادم محراو

 اولاقف « ةيآلا هذهب اوكسمت « صنلاب الإ امامإ ريصيال مامالانأب نولثاقلا (ةثلاثنا ةلئسملا)

 ىف لعاج ىنإ) ىلاعت هلوق هريظنو هتمامإ ىلع صيصنتلا ببسب امامإ راص اس؛ا هنأ نيب ىلاعت هنإ

 نال . فيعض اذهو ؛ هياع صيصنتلاب الإ ةفالخلا بصنم هل لصحال هنأ نيبف (ةفيلخ ضرآلا

 لدت ةيآلا نكسل ةمامالا قاطم اهنم دارملا نأ انملس نا .مث . ةوبنلا انبه ةسمامالاب دارالا نأ انيب

 نصللا زّيغتا ةمامالا تري, له هنأ»ف عازنلا امنا ؛ هيف عازن ال كلذو ةماءالا قيرط صنلا نأ ىلع

 تايثالاب الو ىنلاب ال ةلئسملا هذط ضرعت ةيآلا هذه ف سيلو

 نع اموصعم ناكمالسلا هيلع هنأ ىلع لدي (امامإ سانلل كلعاج ىتإ) هلوق 4 ةعبارلا ةلئسملا)

 ائيلع بجول هنم ةيصعملا تردص ولف « ىدتقيو هب متؤي ىذلا وه : مامالا نال ؛,بونذلا عيمج

 نع ةرابع ةيصعم هنوك نآل لاح كلذو ةيصعملا لعف انيلع بجي نأ مزليف « كلذ ىف هب ءادتقالا

 لاحت امبنيب عمجاو ؛هكرت نم اعونم هنوك نع ةرابع امجاو هنوكو « هلعف نم اعونم هنوك

 : لانه هرقل( يرى و) هللوق امأ

 ١ اننا | انرذن# نم ىدولل جلا الو الا ادالؤأو (اكالؤوألا : ةيرذلا «ىوالا ةلثسملا 11

 ردا لإ ةيولتم نوكت نأ رهو رح هنجو هفاو ةيزيلا.ىااروكرت اك« ةفحلا .اهزمه أوك رثو

 6 . ىتترذ ضعب لعاجو : لاق هناك ف اكلا ىلع فطع )ب ١ نمو) هلوق 4 (ةيناثلا ها اا

00 00 

 نوك له ملعب نأ دارأف ؛ ءايينأ هتيرذ ىف نأ هملعأ ىلاعت هنا : مهضعب لاق (ةثلاثلا ةلئسملا إ)

 حلصياال املاظ مهف نأ ىلاعتدللا هملعأف ؟ رمآلا اذبل مبعيمج حاصي لهو ؟ مهضعب ىف وأ هبكذ كلذ

 هجو ىلع ملهي مل املو . مالعتسالا ليبس ىلع كلذ ركذ مالسلا هيلع هنا : ن ورخآ لاق : كلذ

 هيلع مها ربا ناك له: ف كاف مم نيملاظلا 1 ”لرووتلا نأب اكرر مد ىلاعت هللأ هراجأف : عشا

 0 ءاعدلا اذه ىف ىلاعت هللا نذأ ناف ؟ هيف انوذأم نكي مل وأ (ىتيرذ نمو) هلوق ىف انوذأم مالسلا



 0 ةيآلاع نيمأف ت تاملكب هبر ميهاربإ لا ذإ ذإو» 2. يلاجلا هلوق

 دس نينا ماوقيو ؛ نيمتي هنأ هلاج نه ملع هناحبس هنأ ناهعأ: هلاوق نفزدازللا ناك« ءايالا عذم

 ةوبنلاو ةمامالا ةعلخ هاطعأ مرج الف ةوبنلا

 نهب ماقف : ىنعمب ميهاربال نيتءارقلا ىدحإ ىف (نبمتأف) ىف نكتسملا ريمضلا 4 ةعباسلا ةلئسملا)

 ىو (فو ىنذلا مبهارباو) هوحنو .ناوتو طيرفت ريغ نم « ةيدأتلا نسحأ نهادأو « مايقلا ق>

 ائيش هنم صقني مل هبلط ام هاطعأف : ىنعمب ىلاعت هلل ىرخألا

 ؛ هب رزتؤي امل رازالاك. هب متر نم مسا مامالاف (امامإ سانلل كلعاج ىنإ ) ىلاعت هلوق امأ

 لئاسم هيفو . كنيد ىف كب نومتأي ىأ
 .هوجو هيلع لديو ؛ ىنلا انبه مامالا نم دارملا : قيقحتلا لهأ لاق « ىلوألا ةلئسملا)

 نأو دبال كلذكن وكي ىذلاوس :!الكل اماما هلعج ىلاعتهنأ ىلعلدي (اهاماسانلل)هلوق نأ :اهدحأ

 لوسرلا كلذل امومأم ناكل رخآ لوسرل اع ناكول هنآل ؛ عرشلاب القتسمهللا دنع نم الوسر نوكي

 كلذكن وكي ىذلاو ءىثث لكىف ماما هنأ ىلع لدي ظفللا نأ : !مناثو . مومعاا لطبي ذتنيخ هل امامإ ال

 ؛ مبعابتا قلخلا ىلع بحي ثيح نم ةمنأ مالسلا مهيلع ءايبنآلا نأ : اهثلاثو . اين نوكي نأو دب ال

 بحي ىذلا لحما ىف اوبتر مهنأل ةمتأ اضيأ ءافلخلاو (انرمأب نودبم ةمئأ مهاناعجو) ىلاعت هللا لاق

 ىذلاو «ىنعملا اذهل ةمئأ اضيأ ءاهقفلاو ةاضقااو : مهماكحأو محلوق لوبقو ؛ عهعابتا سانلا ىلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ هيماهتئالا همزل هتالصىف لخد نه نآل اهاما اضيأ ىمسي سانلاب ىلصي

 كانا وفاتختالو اودجساف دجس اذإو اوعك راف عكر اذاف هبم ويل اءادإ مادالا .لعج اممإ»

 ىف هب موي نم انها كانو سالو ا تداولا امال نأ اذم تبثف

 قالطالا ىنع هلوانتيال مامالا مسا نأ الا (رانلا ىلإ نوعدي ةمئثأ مهانلءجو) ىلاعت هللا لاق ؛ لطابلا

 نأ انك (ةوانلا ىلإ :نتاوغانل) هلئقبا هلق لاللظلا قفأ ركذ هامل هلا ةلاوتقماالا سيق:

 ديقلا عم هلالا مشا هيلع قلطي امتاف لطابلا دوبعملا امأف ء قدا دوبعملا الإ لوانتيال هلالا مسا

 كحلإ ىلإ رظناف) لاقو (ءىثث نم هللا نود نم نوعدب ىتلا 0 1 مهنع تنغأ افف) ىلاعت هللا لاق

 ىلعأ ىف  ءاييناأللا نأ ثيثو, , مانزكذام لوانتي مامالا مد | نأ تبث اذإ (افك اع هيلع تلظ ىنذلا

 نضردءه ىف انبه مامالا ظفا 0 كاكا ند 5 :ره ظفللا لمح بجو ةءالا تنارع

 لمح بجوف « نانتمالا ةبسن نسحيل « معنلا مظعأ نم ةمعناا كلت نوكنت نأو دب الف نانتمالا

 ةوبناا ىلع ةمامالا هذه

 دعولا كلذ ىلاعت هللا قةح ؛ سانلل امامإ هلعجي نأب هدعو امل ىلاعت هتلا نأ (ةيناثلا ةلئسملا)
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 هال نابي“ !اهفاوال ءازتيالا/ ريغ لا (ةرابباعل نوبئاتلا ) ةءارب ةروس ىف اهنم رشع ؛ مالسالا

 ىلا (نونمؤملا حلفأ دق) نونمؤملا ىف اهنم رشعو « ةيآلا رخآ ىلا (تاءلسملاونيملسملانا) بارحألا

 (نوظفاح مهتالصىلع مث نيذلاو)هلوق ىلا (لئاس لأس) ىف رشع ىورو (نوئراولا مث كئلوأ) هلوق
 مارحالا و ىرلاوىعسااو فاوطلاك : حلا كساب هرمأ : اهئلاثو . سايعنبا نع امبس نيعبرأ ابلعخ

 رك ا 1 ماس كاكا كانتا غفل هذاا: اعيارؤتن لاش لو ةذلتق لوق وهو

 ميهاربإو ) ىلاعت هللا لاق اذبلف ؛ لكلاب ىفوف . ةرجحللاو ؛ دلولا بذو « رانلاو : ربكلا ىلع ناتخلاو

 كبس كاف ملسأ هبر هل لاق ذإ) هلوق ىف هركذام دارملا نأ :اهسماخو . نسحلا نع (ىفو ىذلا
 ةاكزلاو ؛ةالصلاو . ذورمب عمو هموقو هيبأعم ديحوتلا ىف ةريثكللا تارظانملا : ابسداسو (نيملاعلا

 ءالتبالا نأ لوقلا ةلمجو : هللا همحر لافقلا لاق . اهيلع ربصلاو . ةفايضااو . مئانغلا مسقو . موصااو

 5لاواقو + ءانشاألا هنه عومجج لوانتي ظفللاف . ةقشمو ةدش ةفلك هلعف ىام لك مازلإ لوانتي

 كو رمقلا قا“ ةراورلا عع ولو (ن1ك01/ لولا: اظجر+ عأكلا ى:ةياورلا:تتيث قاف ؛ ابنه دحناو

 . ملعأ هللاو فقوتلا بجوف . تاياورلا هذه نيب ضراعتلا عقي ذئنيَخ . ضعبلا
 نأ لع .هبن ىلاعت' هللا نآلل . ةوبنلا لبق ناكامتإ ءالتبالا اذه ىضاقلا لاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 بجوف . ببسملا ىلع مدقم ببسااو . امامإ هللا هلعجي نألل ببسلاك نهب مالسلاو ةالصلا هيلع همايق

 نا كلذ «الوقحلا مع ضي أ اذهو . امامإهتروريصىلع دوجولاىفامدقتمءالتبالا اذه نوك

 قلخلاعم ةنهادملا كرتو . اهتاوهشوايندلا ذالم عيمجنعضارعالاب الإ لصحال ةوبنلاطْئارش ءافولا

 قاخلا فانصأ عيمج نه ىذألا لمحت و ؛ ةدسافلا دئاقعلاو « ةلطابلا نايدأللا نم هياع مث ام حيبقتو

 الرا نوك ا ةيملا انطوح.. تعاتملا كج أو. .ءأ 'قاملا مظعأ نم علل | لها :كاتعدالاو

 كيذا" ةداغلا ةيفيلاكتلا» هالله |" ىلاعت جاف كلذك ناك, اًذاْو'« هتمأ نم ًارجأ مظعأ مالسلاو ةالصلا

 دعب ُهنإ : نورخآ لاقو . ةلاسرلاو ةوبنلا ةءاخ هاطعأ مرجال اه. مالسلاو ةالصلا هياع ىفو
 نم نإ واف ىكاولا لع, الإ "تفل اكتلا كلي ' ًافلكم توك معي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هنآل ؛ ةوبنلا

 سل ىلع هيلا ىحوأ ىلاعت هنأ لمتحي هنأبهنع ىضاقلا باجأ . كلذك هنوكب هتفرعم ىلع ىحولا مدقت

 تفرع اذإ « قلخلا ىلإ ا”وعبم أبن هلعج كلذ ممت ايلف : ةقاشلا فيلاكتلا هذبب مالسلا هيلع ليربج

 يا نا نسل هكذا تاياكللاب دارللاا ن وكي نأ روح : قضاقلا#لاق.: لوقنق ةلئسملا هذه

 دلولا حبذ امأ ؛ ةوبنلا لبق كلذب هللا هالتبا مالسلاو ةالصلا هيلع هناف « رمقلاو سمشلاو بك

 «هسفن نتخ هنأ ىوري مالسلا هيلع هناف : ناتخلا اذكو : ةوبنلا دعب ناككلذ لكف رانلاو ةرجحلاو

 تاهلكلا نم دارملا نأ ىلع ةرهاقلا ةيعمسلا ةلالدلا تماق ناف : لاق مث ؛ ةنس نيرشعو ةئئام هنس ناكو
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 هدعاوق عفرو تيبلاريهطت و « ةمامالا نم ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ىهو اهيلع لدي ظفللا : موضعب لاقف

 انيق دال إنا القا ةمامالا, املأ اتفاق :راؤمأ ءايهاألا ةذه نلقي سو هيلع هللا ىلص دم ثاعباب ءاعدلاو

 قمح نأالفولف لسوهياعدتلا ىلص ىنلا نآل : ةميظع قاشم نمضتي فيلكتلا اذهو « ةوبنلا وه انبه

 كلذببسب لتقلاهمزل ولو « اهنم ءىثن ءادأ ىف نوخي ال نأو « ةلاسرلا غيلبت ىف بعاتملاو قاشملا عيمج

 انيماي ب تايغ كارلو مظعأ ىنلا باوث نا : انلق اذهلو « قاشملا مظعأ نم كلذ نأ كنرتلا

 م ؛ هيف ىولبلا ةدش فرع ؛هلانب ةيفيك ىف ىور ام ىلع فقو نف ؛ هدعاوق عفرو هريهطتو تيبلا
 ىرل فقوملا ىف ناطيشلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا هللا نحتما دقو . كسانملا ةماقإ نمضتي هنأ

 « نامزلا رخآ ىف ٍلسو هيلع هللا لص ادم ىلاعت هلا ثعبب نأ ىف ءاعدلاب هلاغتشا امأو « هريغو راما

 روماألا- نأ تيئف ء ةنلكلاب ثلقلاةنع دسبحلاا ةلازإ و 4 ىلاعت, هلل لمعلا صالخإ هبلا جت امم اذهف

 هايإىلاعت هللا ءالتبا نم دارملا نوكي نأ نكمأف ؛ةديدش ةقاش فيلاكت : ةيآلا هذه بيقع ةروكذملا

 فورح نيفر لصفريغنم هرك ذب هبقع هنأ كلذ دارملا نأ ىلع لدي ىذلا مث «كلذوه تارلكلاب

 كلذ نأ ىلع اذه لدف (كلعءاجىإ) لاق.لب ..امامإب سانلل كلعاج ىتإ:لاقو , لبقي ملف فطعلا

 اذه :لاقف لولا اذه ىلع ىضغاقلا ضرتعاو « ةروكذلا رومالا هذمم فيلكتلا الإ سيل ءالتبالا

 دعب هل لاق ىلاعت هنا مث . ميهاربإ اهمتأف تايلكب هير مهاربإ ىلتبا ذإو : ىلاعت هللا لاق ول زوحي امنإ

 ايان انلكلعاجف إزار ,ةركذلي ؛ كلذك نسل هنأ الإ . نهماف امامإ: نمانلل كلعاج ىإ : كلذ

 دعب هل لاق ىلاعتهنا م ؛ ميهارب | ايماو كالكلاب حما لانك هنأ ىلع لدي اذهو ( نبمتأ ذ) هلوق دعب

 لب ؛ طقف ةمامالا تايلكلا نم دارملا سيل هنأب هنع باح نأ نكميو (امامإ سانلا كلعاج ىتإ) كلذ

 عومجعمب هالتباىلاعتهتلان اك. سو هيلعدتلا صدم ةثعب ىف ءاعدلاو : هريبطتو تيبلا ءانبو ةمامالا

 بقع مث « اهمتأ هنأ هنع ربخأ مث . لامجالا ىلع رومأب هالتبا هنأ هنع ىلاعت هللا ربخأف :ءايشاللا هذه

 دارملا ىلع هيف ةلالدال ةيآلا رهاظ نأ : ىناثلا لوقلا ٠ هيف دعي ال ام اذهو ؛ ليصفتلاو حرشلاب كلذ

 هيهاونو هماوأ ىهو ؛ نم هللا هفلك تاملكب : امهدحأ . نيهجو لمتح لوقلا اذهو تاملكلا هذه

 تارلكب : ىناثلا هجولاو ء اهم ماألاب هفلك ءاش اناس تيا .إ لتبا ذإو ناقلات

 كلذ: نأ اى الاوفلتخا لالا تول لذ 1013 أو « اهايإ مهغلبي ىأ ؛ هموق اهب ملكي ميه ل

 هعرش قاضرف:تناكلاضخت لمع قمن: نسلنج نتا لاق اهدا »ل ركأ لع ترك: ا ا

 قاتفتسالا و ةةضمخللا »ا: قبأإللا فا ا ليو لسأزلا نودع مانع

 فقتنوو + ,ةلاغلا قل ون[ ناتحلاهب كدبلابىف قلانامأ وراك او لا. تراغلا سا 07 ١

 لاصخ نمةلصخ نيثالثب هالتبا : مبضعب لاق : اهيناثو . ءاملاب ءاجنتسالاو : رافظألا ميلقتو ؛ طبالا

6), - 212 
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 هريغ نع هزيمت ملعلا ملعي نأ مولعملا طرش نم سيل هنأ : اهنع باوجلاف : ةعبارلا ةببشلا امأو

 هزيمتب ِلعل| ىلع ءىشلاب ملعلا فقوت ناكولف « ريغلا كلذب ملعلا ىلع فقوتي هريغ نع هزيمتب ملعلا نآل

 ائيش ناسنالا ملعي ال نأ مزل « هريغب ملعلا ىلع فقوتي هريغ نم هزيمتب ملعاا نأ تبثو ؛ هريغ نع
 , اهل ةياهمال ًارومأ ملع اذإ الإ ادحاو

 قبيف «؛ تطقس ةهيشلا تضقتنا اذإو « هانركذىذلا ضقنلاب اهنع باوجلاف : ةسماخلا ةبشلا امأو

 . قيفوتلا هللاب و « ضراعملا نع املاس ىلاعت هللا ةياءاع مومع ىلع ةلالدلا نم هان ركذ ام

 نأ اما ريمضلاف « قباس روكذم ىلا ًادئاع نوكي نأو دبال ريمضلا نأ ملعا (ةثلاثثا ةلأسملا))

 000 وان 2 ول اقل دع اتق نركح نآءاما واع نعاو اظفل انيك ذل لق امدقتم تارك

 امدقتم نوكي نأ وهو : لوألا مسقلا ا 1 كلل( نورك ناراعأو نعم اوحطسو اطهنل اهدقح

 رعشلاب هيلع جتحاو : هزاوجب ىنج نبا لاقو « زئاج ريغ هنأ نيبوحناا دنع روبشملاف . ىنعمو ًاظفل

 : هلوقف رعشلا امأ «لوقعملاو

 لعف دقو تايواعلا بالكلا ءازج مكاح نب ىدتتع ؛ قشر“ قرخ

 مدقت دعبي الف  ديدش امهبلعفلا قاعتو . لباق لوعفملاو ءرثؤم لعافلا ناالف « لوقعملا امأو

 ظفللا ف عوفرملا ىلع بوصنملا مدق ول هنأ ىلع انعمجأ مث , ظفللا ىف رخآلا ىلع ناكامهنم دحاو ىأ

 ماكل فوك وأ يهوأ د قاثلا مسقلا . زئاج ميدقتلا كلذ نأ عم مدقي مل اذإ اذكف « زئاج هناف

 نوكي نأ : ثلاثلا مسقلا . همالغديزبرض : كلوقك « هتدصفف عازن ال اذهو « ىنعمو م

 نار يضلاانهيف.. انيردعاا لع. بزص': (كاوشككو هو.( ىتملاا قءارخأتم.. ظفللاق:امْذعْتم نيمضلا

 ريصيف « ريدقتلاف عوفرملا نع رخأته بوصنملا نآل « ىنعملا ىف رخأتم هنكل ظفللا ىف اهدقتم ناك

 ىف امدقتم ريمضلا نوكي نأ : عبارلا مسقلا . ازئاج ناك مرج الف همالغ برض ديز : تلق كنأأك

 ىنعملا ىف مدقم عوفرلا ناف (هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو) ىلاعت هلوقك وهو  ظفللا ىف ارخأتم ىنعملا

 ىحمل ا ككل ذك ناك ناو لماألا نأ الإ: مهاريإ هبر ىلتبا ذإو : ريدقتلا ريصبف «بوصنملا لع

 انسح ازئاج ناك مرجال ارخأتم ناكلب ظفللا ىف امدقتم ريمضلا نكي مل امل نكل

 امهو «ميهاربإ» نوقابااو « ريملاو ءاملا نيب فلأب «ماهاريإ» ماع نبا أرق «ةعبارلا ةلأملا)

 ىعملاو ؛ هب رب صنويها ربإ عفرب (هرر مهاربإ) هنع هللا ىضر ةويح وبأو سابع نبا أرقو « ناتغل

 ال مأ نيبلا ىلاعت هللا هبيجن له ربتخملا لعف ءاعدلا نم تاهلكب هاعد هنأ

 ؟ ال مأ تاملكلا كلت ىلع لدي له ظفللا رهاظ نأ ىف نورسفملا فلتخا (ةسماخلا ةلأسملا))



 تالكب هبر يهاربإ ىلتبا ذاود ىلاعت هلوق
 وكن ال

 ناك راكي نكي اهل ملعلا : انلق . نايع الا ىف امل دوجوال ةيبسن رومأ ىبف تاقلعتلا كلت ام

 سفنف ًاملع معلا نوكيال نأ مزل رم الا سفن ىف الصاح قاعتلا كلذ نكي مل ولف ؛ مواعملاب ًاقلعتم
 ناف . ملعيالوأ اهددع هللا ملعي له ء امل ةياهنالىتلا تامولعملا هذه نأ : اهثلامثود لاحت كلذو رمالا

 املاعزك م اهددعملاعت هللا ملعيا ل نإو « هانتموبف نيعم ددع هلام لكنأال 5 ةيهانتم ىف أاهددع مع

 ىزيمتم وهف مولعم لكنأ : ابعبارو . ليصفتلا ملِعلا ىف الإ سيل انمالكو ؛ ليصفتلا ليبس ىبع اهب

 وهف هريغ هنع جرخ ام لكو ؛ هنع جراخ هادع ام ناف هادع امع زيمتم لكو ؛ هادع امع نهذلا

 : اهسماخو . امولعم نوكي نأ لاحتسا هانتم ريغ وه ام لك نذاف « هانم وهف مولعم لكن ذاف « هانتم

 هققحت ربتعيءىثلا ىلا ءىشلا باستناو ءهيلا ةبسنو هب قاعت ملعلا ناكول امولعم نوكي امإ ءىثلا نأ

 ؛ ةبسن وه وه ثيح نم هيلا هريغل نوكي نأ لاحتسا نيعت هسفن ىف ءىثلل نكي مل اذإهناف ؛ هسفن ىف

 لبق ناف « ملعلا قاعتم هنوك لاحتساف ؛ةنبلا ًاصخشم نكي مل دوجولا ىف هلوخد لبق صخشملا ءىثلاو

 .ةتبلا تاذيعت اهل نكي مل ناو امملعن اناف ء دوجولا ىف اههوخد لبق تايكرملاو تالاحملاب اذه لطبب

 كلا ليزي ال ام ةكلذو ؛انهالكن ع اباوا نسلو «اانمالك لع ضو زوأ كتل اذه هللا

 اهرهاوظ نعت ايلا هذهفرصملا ةجاحال هنأىلعلدت ةيلقعلا هوجولا هذبف : ماشه لاق . ةهبشلاو

 روهمجا امأ . ءادنلاب لوقلا ىلا ضفاورلا ءامدق بهذ كلذاف ؛ ةضفارلا سيئر ناكامامشه نأ لعاو

 اهيلعاوجتحاو « ابعوقو لبق تايئزجلا عيمج ملعي ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع اوةفتا مهناف نيملسملا نم

 ءابعوقو لبقامملعنان ل ةمواعمن وكت نأ حصت اه: اانلقامبإ :ىلاعتهّتلةمواعمن وكت نأ حصتابع اا

 نأ حص امل هناانلق امنإو.٠ 0 لدي عوقولاو « اهقرشم نم علطت ادغسمشلا نأ ملعن اناف

 ؛ هتاذإ هلتبثْمأ مولعملاب ىل اعنا هللا لع قلعت نآل ؛ ؛ لاعب ملل ةمواعم نوكشل نإ سجل ]ةقداعم ن0

 كِلذَو ؛ صصخعم لا رقتفال صيصختلا لص>ولف « هريغب هقلعت نهىلوأ لعينأحصي اه ضعبي هقلعت سيلف

 بواطملاوهو ابلكب قلعتي هنافضعبلاب قلعت ناو الصأت امولعملا نم ءىثب قاعتي ال نأ بجوف « لا

 عباتلاف ةردقلل عبت عوقولاو ؛ عوقولل عبت عوقولاب لعلا نأ اهنع باوجلاذ : ىلو ألا ةيبشثلا امأ

 ةردقلا نع ىنغي ال مزال معلاف , عوبتملا ىفاني ال

 . امل ةياهنال ىلا دادعإللا بنئارع ةضوقنم اهنا : اهنع كل كك ةيناثلا ةبمشلا اهأرن

 ؛ لهجلا تابثإ هنم مزاي الو , اهددع ملعي ال ىلاعت هللا نأ : اهنع باوجلاف : ةثلاثلا ةبيشلا امأو

 ابسفن فا نكي مل اذإ اماف ؛ اهددع معي ال ىلاعت هللا نا مث « نيعم ددع اهل نوكي نأ وه لهجلا نآل

 لهجلا تابثإ اهددع ملعي ال ىلاعت هللا نا : انلوق نم مزلي مل: ددع



 ةيآلا' عل نبمتأف: تايلكي هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو » ىلاعت هلوق ا

 املاع لزأالا ف ناك ىلاعت هنا: كحلا نبماشهلاق ودبل ىلإ لز الا نمل يصفت:ليبس ىلءاهل ةياهنالىتلا
 امماعي الىلاعتوبف دوجولا ىف املوخ دو تايهاملاكلت ثودح> امأف ؛ طقف !متايهامو ءايش الا قئاةح

 هدابعلتبب هنأ, رصملاعتهنالاق ةيآلاهذهىهفةيآلا امأ ؛لوقعملاو ةبالاب هيلعجتحاواهعوقو دنع الإ

 (نيرباصلاو مكنم نيدهاجلا لعن ىتح مكنوابنلو) ىلاعت هلوقك « تايآلا رئاس ىف هريظن ركذو ممربتخيو

 فوذلا نم ءىئثب مكنولبنلو) كلذ دعب ةروسلا هذه ىف لاقو (الم نسحأ مكيأ مولبيل) لاقو

 (ىشخم وأ ركذني هلعل ًآنيل الوق هل الوقف) هلوق وحن «بهذملا اذه دكؤيام ًاضيأ ركذو (عوجلاو

 (نوقتت مكلعل لبق نم نيذإاو مكقاخ ىنلا مكبر اودبعاسانلا اممأاي) لاقو ؛ ىجرتلل «لعلد» ةملكو

 لقعلا امأ ءاهعوقو لبق تانئاكلا عوقو ملعيال ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع ةلاد اهرئاظنو تايآلا هذهف
 نع ةردقلاؤن مزل اهعوقو لبق ءايشأالا عوقوب املاع ناكول ىلاعت هنأ : اهدحأ . هوجو هيلع لدف

 هعوقو ىلاعت هللا لعام نأ : ةمزالملا نايب هلثم هيلإ ىدأ اف « لاحم كلذو « قلخلا نعو قااخلا

 نيدضلا نيب عمجاو ٠ ناداضتم ءىثاا كلذ عوقو البو ءىثلا عوقوب معلا نال عيال نأ لاحتسا

 املاع ىلاعت ىرابلا ناكولف « ةلالدلا هذه نيعل الاحم هعوقو ناكعقيال هنأ هللا لعام كلذكو « لاحم

 ةردقالو « عوقولاعنتمم اهضعبو ؛ عوقولابجاو اهضعب ناك) امعوقو لبق ةيئزجلا ءايش الا عع

 قلخلانعو ىلاعت قالا نع ءايشأالا هذه ىلع ةردقلا ىنن مزايف « عنتمملاىلعالو بجاولاىلعال ةتبلا

 بحي رثؤملا كلذو : رثؤم هلو ثدح ملاعلا نأ تبث هنألف قلاخلا قحفف امأ لاح كلذ نا انلق امإو

 امأو «هثودح ماعلا ثودحنموأ ؛ ملاعلا مدق همدقنم مزل ؛ هتاذل ًابجوم ناكول ذإ ًارداق نوكي نأ

 010 12 كار ادفلا نم نيدكمسما اننوك ايارو وص انأدجو اًنشقنأ نم دحين ان الف.قلخلا قح ىف

 رخآلاو ًابجازو امهدحأ ناكولف ؛ كرت'ا ىلع انردق كرتلا انّئْش نإو « هيلع انردق لعفلا انئش نإ انأ

 نينولاحملا نخب ملعلا قاعت نأ : اههناثو . ةرورضلاب (متوبث فرعي ىلا ةنكملا هذه تلصحاسلا ع

 رخآلاق اعتلا نع لوهذلا عم نيقلعتلا دحأ لقعت انم حمصي هناف كلذاو ءرخآلا مولعملاب هقلعتل رياغم

 ارا نركب نأ لجشل دحاولا ء ىشلا ١ ال ؛, كلذ لاختسالا ادَحاَواقاعت ناقاعتلا ناكولو

 ىلاعت هل ناكل « تايئزجلا هذه عيمجي املاع ىلاعت ناكول : لوقنف اذه تبث اذإو : هنع الوهذم

 ريغتادوجوم لوصح مزايف نيريدقتلا ىلعو « ةيهانتهريغ تاقاعت هملعل ناك وأ . ةيهانتم ريغ مولع

 دنع هنيعب عومجملا كلذ نم ديزأ ءايسشأالا كلت عومج نأال ؛لاح كلذو ةدحاو ةعفد ةيهانتم

 هيل مذ اذإ ىهانتملاو . ةرشعلا كلتب ىهانتملا ىلع داز دئازلاو « هانتم صقانلاف ؛هنم ةرشع ناصقن

 2 معلا وه دوجوملا 5 لبق ناف . لا ةهانتم ريغ 0 دوجو اذا 2 امان لكلا 0 يهانتملا ريغ



 اع ةيآلا «نبمت اف تاللكب هير ميهاريإ ىلا ذإو د ىلاعت هلوق

 نيكرشملاو ىراصنلاو دوهللا هبني امم اذهو « ةمامالاو ةوبتاا لان مرجال « اهتدهع نع جرخو

 هفيلاكتو ىلاعت هللا كحل دايقنالاو دانعلاو درقلا كرتبالإ ةرخآلاو ايندلا ف لصحال ريخلا نأىبع

 (نيملاظلا ىدهع لانيال) ىلاعت هللا لاقف  هدالوأل ةمامالا بلط هنأ هنع ىح ىلاعت هنأ : اهيناثو

 اودارأ ىتم ءالؤبف «نيملاظلا ىلإ لصيال « نيدلا ىف ةسايرلاو همامالا بصنم نأ لع كلذ لدف

 صئاصخ نم جحلانأ : اهتلاثو . لطابلل بصعتلاو جاجللا كرت مهيلع بجو بصنملا اذه نادجو

 دوهيلا ىلع ةجحلاك كلذ نوكيل « مهاربإ نع كلذ ىلاعت هللا يك ؛ سو هيلع هللا ىلص دم نيد

 لع لل قش .ةهنكلا كل تلوح اك ةلقلا نإ ءايبارر كلنا ءاكالا 1

 ءادتقالا بوجوو هميظعتب نوفرتعي ىذلا مهاربإ ةلق تيبلا اذه نأىلاعت هللانيبف ىراصنلاو دوهلا

 رسف نم نيرسفلا نم نأ : اهسماخو . مهولق نع بضغلا كلذ لاوز بجوي ام كلذ ناكف هب

 بجوي اسم كلذو ؛ ندبلا فيظنت ىلإ اهلصاح عجرب رومأب اهب مهاربإ ىلاعت هللا ىلتبا ىتا تاملكلا

 بجويو « مالسلا هيلع ميهاربإ لضفب نيفرتعما وناك مهنآل «ةةيرطلا هذه رايتخا نيك ردملا ىلع

 تارلكاا كلت رسف نم نيرسفملا نمو :ةفاظنلا كرتو « ءامدلاب خطلتلا نم هيلع اوناكام كرت مهلع

 رمقلاو بك اوكدلاىف رظنلاوهو ؛ ىلاعت هللا نيد ىف هب ىلتباام ىلع ربص مالسلا هياعمهاربإ نأ ام

 ءاقلالاو . دلولا حيذ ىف ىلاعت هللا ماك>أل دايقنالا م ا وألا ةدعا ةوطانمو :نيعشلا

 اويشتيانأ هلضفب 'نوفازتغب نيل نيك رشملا و!ىراصنلاو توبلا .لزه لع ةح وبا 1

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دايقنالا ةهاركو ةيماو دسحلا كرت ىف هتقيرط اوكلسيو : كلذ ىف هب

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ىلاعت هللا نك 3 انلج التاق يضل ملا

 هفاك ىتلا ةقاشلا روم الا ىلإ امضعب عجري ًارومأ مالسلا هيلع مهاربإ نع ىكح ىلاعت هنأ ملعاو

 هللا ءامش نإ اهريسفت ىلع ىنأن نحنو امم هللا هصخ ىتلا ةميظعلا تافيرشتلا ىلإ عجري اهضعبو ؛ اهم

 فيرشآ هدعب لصح فيلكت ىلع ةلاد بالا هذهو « ىلاعت

 : نتا هدو ميهاربإ ىلتبا ذإو) ىلاعت هلوقف فياكتاا امأ

 ىلتبا ذإ رك ذاو :وحنرمضم امإ «ذإ» ىف لماعلا : فاشكلا بحاص لاق «ىوألا ةلأسملا)

 مكفج نإ نار ا نا
 ةمج ىلعانمن وكي اذه لثم نأال « ًاعسوت ىولبب هايإ هفياكت فصو ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 هللا فضي نأ اجاني, كفازملا ق كلذ رثك ايلف دأب نعن رك اهم ا ل

 تامؤلعملا عيمجبملاع ىلاعتهن الءناحتمالاو را.تخال هيلع ز وجال ىلاعتهن الآ ز اج كلذب همن وهرمأيلاعت



 كا
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 2 6 َّ ساهم مهره

 ىلع مكتلضف ىاو مكلَع تمعنأ ىتل ىمعل اوركذأ ٌليئاَرسإ ىب اي

 4 س8 رخال سس 2و طع هام نت < هال ردت

 كد د اتم سفن نع سف ىزجبتال اموياوقتاو 00 َنيالا

 رض ستار ترمس | احا ص مكس حسا سات سا

 <« 1 ) نوط 000 ةعافش اهعفنت الو

 0 38 سان َكعاَج ىف! لآق 0 را 3 رميها 1 ذإو

 0 ا

 ها

 «١1؟4د نيملاظلا ىدبع لآسال لاَ ىبيرذ نمو

 ذآ ماجر رووا يع لع ةيزاؤاتكل م نضال نع ملكلا نوفرحي الو « هللا لزنأ اكهنؤرقي

 ًاغفل اهدا.ةنالاو 2 ابميظعت وهو 3 دحاو م وهقم ّق 0 0 هوجولا هذه لك ىلع ةيآلا ل

 . ملعأ هللاو ىلاعت هللا مالكدئاوفل ًاريثكت كرتشملا ردقلا اذه ىلع ظفللا لمح بجوف « ىنعمو

 اوقتاو نيملاعلا ىلع مكلضف ىنأو مكيلع تمعنأ ىتلا ىتمعن اوركذا ليئارسإ ىبباي إل ىلاعت هلوق

 «نورصني مه الو ةعافش اهعفنت الو لدع اهنم لبقي ا ل ع ا ل ا

 نيتمدقتملا نيتالا َّق امهريسفت مدت لق

 11 لا مامإ سانلل كلعاج 0 لاق نهمتأف تاريلكب هبر ميهأرب |! لت تا ذإو )) ىلاعت هلوق

 2 2 نيملاظلا ىدهع لان ا لاق

 30 0 ' ىلع همعل هوجو حرش ىف ىصقتسا امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا

 وو 6 ! ىناي) هآوق وهو 50 3 لصفلا اذه متخو 0 ىف مهحتابق

 مل يدل وهو« فاينل نو رغب عون ىف انه هناحبس عرش (نورصني محالو).هلوق ىلإ (ىتمعن

 هلضفب فرتعي صخش مالسلا هيلع مهاربإ نأ ؛ هيف ةكحلاو هلاوحأ ةيفيكو مالساا هب هيلع مهاربإ

 نمو ؛ هدالوأ نم مهنأ نيفرشام ؛ هل ضف نيف رثعم 0 ع وا اوطلا عب

 1 نوم ضر ألا ناك نلاسنلاو دوما اوما فاتكتا) ل |دأو قى داجاو ١ ةمارح 6

 ىلع بجوت ارو مالسلا هيلع مهارإ نع ىلاعتو هناحبس هللأ ا 2 ا نم مم 1 نيف رشنم

 0 ضب

 3 هنيدي فارتعالاو ل هللأ نص دك كارت لوق ىرادتااو دوملا ىلعو نيك لاقل

 ام قو ابل فيلاكتلا صضعبمب هسحأ اذلل ىلاعت هنأ : هوجو ند هنأ. او ( ةعدرمل دايقنالاو



 و ةيآلا «باتكلا مهانيتآ نذلا» كلاعت هلوق

 6216 62 م 6 هك

 رفكي نمو هب َنونمُؤ  كئلوأ هتوالت 0 باتكلا مانت نذل

 حب ارك سوم ضاع ا ١ ل

 1١٠١ نورساخلا مكتلو 84

 املج دحب ناك ول هآوه عبتا اذا! لوتسرلا ويغانالل١ ءةباقعلا نكمل عيفشال هنأ ىلع ةلالد اهف

 رفكلا ىف ةعافشال

 َك رفكي نمو هل كونمؤي كئلوأ هتوالت قح هنولتي تاتكلا مانت نيذلا) اك هلوق

 (نورساخلا مث كئلوأف

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ للعا
 هربخ (هب نونمؤي)و نأ ءادتبأ مك ءادتالاب عفر هعض وم (نيذلا) «ىلوألا ةلاسملا ١

 مهنأ : امهدحأ . نالوق هيف مه نم (باتكلا مثانينآ نيذلا) هلوقب دارملا مةيناثلا ةلأسملا)

 (هتوالت قح هنولتي) هلوق نأ : اهدحأ . هوجو نم هيلع اوجتحاو نآرقلا هللا مهانآ نيذلا نونمؤملا

 وه هنأش اذه ىذلا باتكلاو « ةوالتلا كلت ىلع حدمو ؛ باّكلا اذه ةوالت ىف بيغرتو ثح

 (هب نونمؤي كلوأ) ىلاعت هلوق نأ : اهمناث و . ةزئاج ريغ امهتءارق ناف « لينالاو ةارؤتلا ال نآرَقلا

 هلوق :امثلاثو . كلذك ناك املباتكلالهأ دارملا ناكو لو « مهيلع روصقم نامبالا نأ ىلع لدي

 لوقلا . نآرقلا وه فدولا اذه هب قياي ىذلا باتكلاو (نورساخلا مث كئلوأف هب رفكي نمو)

 فنزأ هيلع ليلدلاو ؛ دوهلا ند لوسرلاب اونمآ نيذلا مث ء« ب 0 مهاتآ نيذلاب دا 0 نأ : ىاثثا

 كلذ عبتأ مهلاعفأ ءوس مهنع ىكحو « مهتقيرط مذ الف باتكلا لهأ مم هركذ مدقت نيذلا

 مالسلا هيلع دم ةوبن ةعص امنَم فرعو 0 لب 5 مهتقيرط كرت نم حدمب ١

 عابتالا : ىف : ىلاثلاو : ةءارقأا اههدحأ ..ناينعم احل ةوالتلاف (هتوالت ق> هنواتي) ىلاعت هلوق امأ

 امهملع عقب هنأر هاظلاف (اهالت اذإ رهقااو) ىلاعت هللا لاق ؛ العف هالت لاقي هريغ عبتا نم نال . العف

 ( هكنم ء ءىشل ل هلف عابتالا قدح فا دق هريغل عباتلا ول ةغلاملا ًاعيبمج أهرمف معو 56

 اوفلتخان يذلا مه : ةءارقلاىلع هولوأت نيذلاو « هيفمزلي امب لخب الف هتءارقق> ىوتسي ىلاتلا كلذكو

 امهريغو مارحو لالح نم هماكحأ أ 000000 أوامعف هوردت مهنأ: الو ف هوجو ىلع

 مهنا : اهملاثو : مهتاولخو مهتالص َّق نآرقلا اورق اذإ أوعشخو « هنوالت دنع أوعضخ مهنأ : : اهناثو

 :ابعيارو . هنا-حبس هللا ىلا هوضوفو هنم مهبلع لكشأ امف اوفقوتو . هماشتم اونمآو . همكحمب اوامع



 ةيآآلا «'ئراضنلاالو داؤهلا كنع ىضرث نلوأ» ىلاعت هلو 8

 2 8 6 را ورش سي 7 2 - هت ثوري 6 د و هرض رت

 هللا ىده نإ لق مهتلم عبنت ا اا دوبلا كنع ىكر "7 نلو

 ا 7

 تطول نيم كا م راسل م ككءاج ىذا 5 7 هانرما كنا نآلو ىدبلا وه

 61١١ ويصل الوىلزو
2 0-0 

 ىلوألا ةءارقلاو ؛ لأست الف هراجضاو عماسلا هشاحال هربخ عامتسا ىلع ردقت ال ربختسم 71

 (لأست نلأو) هللا: دبع ةدارقو.(لأست امو)'ىأ ةءازق اهدضعب

 ىدهلا وه هللا ىده نإ لق مهتام عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهبلا كنع ىضرت نل ورإ ىلاعت هلوق

 (ر يصن الو ىلو نم هللا نم كلام ملغلا نم كءاج ىذلا دعب مهءاوهأ تعبتا نّبلو

 مولبق نمال هلبق نم تحازنا دق ةلعلا نأ نيبو « ةيآلا نم مدقت امب هلوسر ريصامل ىلاعتهنأ معا

 ٌتوديرري لب «باتكلاب هنم نوضري الو مهتلم عبتي نأ كلذ عم نوديري مهنأ مثرفك ىلع مهتابثو

 نم سأيلا بجويام حرشو ؛ لوسرلل مهتوادع ةدش كلذب نيبف ؛ هيلع مث امف مهل ةقفاوملا هنم

 ىذلا وه هللا ىده نأ ىنعمب (ىدحلا وه هللا ىده نإ لق) لاق مث ؛نيدلا ىه ةلملاو « مهتقفاوف

 ةءارو ل هلك ىدحلاوهو 3 ىده ىمسي نأ حلضي ىذلاو 3 قحلاىدحلاوهو 0 مالسالا لآ ىدبن

 ( مءاوهأ تعبت نئلو) هلوقىلإ ا ىوفهوهامإ ؛ ىدبب وهام هعأبتاىلإ نوعذيامو ؛ ىده

 لئالدلاب هتمص مولعملا نيدلا نم ىأ ( ملعلا نم كءاج ىذاا دعب ) عدبو ءا اره نه ىلا مملاوقأ ىأ

 نه اكتضعي هنأ لب © كن فديو كدضعل نيعم ىأ (ريّصن الو ىو نم هللا نم كلام) ةعطاقلا

 هللا ٍلع ىذلا نأ اهنم ؛ رومأ ىلع لدت ةيآلا : اولاق « هلبحت ماصتعالاو ةعاطلا ىلع تققأ اذإ سانلا

 مهءاوهأ عبتيال هنأ هللا ملع ةروصلا هذهىف ناف ؛ هلعفىلع هدعوتي نأ هتمز وجي ءىتلا لفي هنأ هنم

 ديعولا اذه نسح امبإو (كلمع نطبحيل تكرشأ نثل) هلوق هريظنو ؛ هيلع هدعوت دقف كلذ عمو

 ”اباثازا : ةفرارص دحأ دعرلا اذهاوأ ؛”ديعولا اذه وه لعفلا كلذ نع هل 'قراصلا نأ لايتسال

 حص اذاو « ةلدآلا بصن دعبالإ ديعولا زوجال هنأ ىلع لدي (ملعلا نم كءاج ىذلا دعب) هلوق نأ

 : نقلا !اثو . قاطيالام فيلكت رار نم لاوق كب لظنف ىلوأ ةردفلا دعبالإ ديعولا زوال نأبف كلذ

 : اهعبارو . ديلقتلا نالطب ىلعلدي هجولا اذه نف ء الطابالإ نوكيال ىوملا عابتا نأ ىلع ةلالد اهيف



 2-3 :تقفلاب# انور اويفدوللا كانلسرأ انإ » ىلاعت هلوق

 »١١9« محلا ب رح نع 07 الواي اريشب قحلاب 3 كاتلسر
 ريو نريب# يا

3 

 نإ

 ٠ ( ميجا باعصأ نع لأستالو ًاريذنو ًاريشب قحلاب كانلسرأ انإإ ىلاعت 2 3

 تنغتلا يبس ىلع تازجعملا اوحرتقاو ؛ لطابلا جاجللاو دانعلا ىلع اورصأ امل موقلا نأ ملعا

 ةلدآلا راهظإ نم مهنيد ملاصم ىف هلعف ام ىلع ديزم ال هنأ سو هيلع هللا ىلص هلوسرل ىلاعت للا نيب

 ببسب همغ رثكي الكل هيبفتلاو غالبالا باب ىف لوسرلا هلعف ام ىلع ديزه ال هنأ نب كلذ اك

 الاسرإ كانلسرأىأ ؛ لاسرالاب قلعتمهنأ : اهدحأ . ههوجو (قملاب) هلوقفو مهرفك ىلع مهرارصإ

 نوكي نأ : اهثلاثو هب رذنمو قحلاب رشبم تنأ ىأ ؛ ريذنااو ريشبلاب قلعتم هنأ : اهيناثو . قحلاب

 , باوثااب هللا عاطأ نمل اريشب هنوك لاح نآرقلاب كانلسرأ يأ هانارقلارانشلا < قدا نما كارلا

 : مالسلاو ةالصاا هيلع لوسرال ةفص ريذنلاو ريشبلا نوكي نأ ىلوآلاو « باقعلاب رفك نمل اريذنو

 اتي كيدي ىديماو كحدا نمل ارقم نوكتل قلاب انما كاس را ف الا

 روهمللا :ناةءارق هيف (ميحجلا اكان نع لاش لوز لاق هلق اًمأ كيذا نع لضو كلي رطل ١

 ىف ىلوألا ةءارقلا ىلع امأ ٠ ىبنلا ىلع ءاتلا حتفو مزجلابف عفان امأو : ربخلا ىلع ماللاو ءاتلا عفّرب

 ؛«كلذ نع لوئسب تسلو كرضت ال مهتيصعف ميحجلا ىلا مهريصم نأ : اهدحأ . هوجو ليوأتا

 : ىناشاا (متلمح ام مكيلعو لمح ام هيلع) هلوقو (با.لا انيلعو غالبلا كيلع امتاف) هلوقك وهو

 هريظنو « باذعاا ىلا ممريصمو مهرفكل متغت الو فسأت الف ءىش سآلا نم كل سيلو داه كنأ

 لاحلاناف ؛ تقولا ىف ىصاعااوعيطملا ىلا رظنت ال : ثلاثلا (تارسح ميهيلع كسفن بهذت الف) هلوق

 ذخاؤي الو هريغبنذنعلأسي ال ًادحأ نأ لع ةلالد ةبآلا ىفو : هنع لأست الف بيغ وهف ريختر دف
 ىو: لواللا . ناهجو ابفخ ةناثأ ةءارقلا امأ . ادحي ناكإوأ اسرق نا ماوس ها ا

 ةديعب بأ ؤرلا هذهو..ةرفكلا»لاوحأ نع لا مِملا نع بف. ىاونأ لف اب 0 : لاق هنأ

 ملعلا اذه عف « بذعم رفاكلا نأب املاع ناكو ٠١" مهرفكب املاع ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 رافكلا هيف عقوامريظعت ىبنلا اذه ىنعم : ىناثااو . ىاوبأ لعفام ىرعش تيل : لوقي نأ نكمي فيك

 نأ ميظعتلا هجوو « هنع لأ ست ال كل لاقيف ةيلب ىف عقاو ناسنإ نع تازس اذإ ؟ ةيباذغا

 أ " , هرجضي ام هفلكت الو هلأست الف , هتعاظفل هيف وه ام هنانل لع ىرح نأ عزحي لوثسملا

 هاما جت نيملسملا دادعىفناك نمهضفربو « نينمؤملا دولج هنم رعش#: مالك اذه ,خلا مهرمكب املاع ناك هلوق ءلد :

 مامالا هحجر ام وهو « ميركلا باتكلا مظنل قفاوملا وه اذهو . ةقباسلا تايآلاٌّق نوروكذملا ىراصتلاو دوببلا :مه مهويحجلا باعحأ نأ

 5 5 قناني رخال و نيمدقتملا اةالعا نم ككل هده تان] و1 د0 ةريشات ناكر

 6(: رخف هود



 ةيآلا « هللا انملكي الول نويلعيال نيذلا لاقو » ىلاعت هلوق مس
 ةة0008080ااالا تاتةت## :تتتتادت اانا ااتان اات

 ىلاعت هليق هيلع ليلدلاو ' 'كيلك هنا دم ان: لوقت ثنأو ىتسوم ملكو ٠ هعتالملا ملكي ىلاعت هللا

 7 ةاقيفال) ذك اني ىحك كتب لع' ضدي. الو ةرفاشم انملكيال لف ( ىحوأام هدبع ىلإ ىح وأف)

 نعط مهنم اذهو ةزجعمو ةيآب كصخم ال ملف ؛ كلذ لعفيال ىلاعت ناك ناف ادب ةوبقلا لوو

 ةيآب انيت أي اله : اولوقي نأ لاحتسال ؛ ةزجعم هنوكب اورقأول مهن ال . ةزجعمو ةيآ نآرقلا نوك ىف

 مهبولق تيباشت طوق لثم مهلبق نم نيذلا لاق كلذك ) هلوقب ةيشلا هذه نع باجأ ىلاعت هنا مث

 ملسو هيلع هللا ىلص دمج لوق انديأ دق انا باوجلا اذه لصاحو (نونقوي موقل تايآلا انبي دق

 دئاورلا هذه بلط ناكذ « تارجعملا رئاسو نارقلا ىهو ؛ تايآآلاب هلوق ةح ادي ء تازجعملاب

 ةدحاولا ةلالدلا تاصحاذإ هنأ : لوالا . هوجول اهتباجإ بجيل كلاذك ناكاذإ و تنعتلا باب نم

 « ةلالدلا كللتب ىفتك ال قحلا بلط هضرغ ناكولف « بولطملا ىلإ لوصولا نم فلكملا نكمت دف

 نكت ملف جاجللاو دانعلا باب نم بلطلا كلذ نأ انيلع « اهيلع دئازلا بلطو اهب فتكي ل تيغ

 اعهيإو ةللادنع تاب الا امإ لق هبر نم ةيآ هيلعلزنأول ١ 1 0ةرالب : ةجاراناعإ

 ةلالدلا نم نآرقلا ىف امب مهتكبف (مهيلع ىلتي باتكلا كيلع انلز 0 نيبم سد" ان

 لع هنكلو ابلعفل ةب الا هذه لازنإ دنع نونمؤي مهنأىلاعت هللا مولعم ىف ناكول : اهيناثو . ةيفاشأا

 معولو) ىلاعت لاق كلذلو « كلذ لعفي مل مرج الف اجاجل الإ اودادزا امل لادا 1 ول هنأ

 تاي الا كلت, ىف لصح امنإ : اهثلاثو (نوضرعم مهو اولوتل مهعمسأ ولو مهعمسال ًاريخ مهف هللا

 ىلع كلذ دعب اورمتسا نا مهاصئتساو مبك اله املوصح بجوأ امبرو دسافملا نم عاونأ

 ادا 1 اك ل فيكتلاب لما ءاخالادح لإ اميتم ايضعب اك اهرو :بيذكتلا

 0 نع جر ذئنيخ ؛ ةداع ةداعلا قار ماا كلا 22 قراوتلا لكل نعم اوك ىف

 تايدلا هدم مهفاعسإ مدع نأ تبثق ؛بويغلا مالع هللا الإ اهبلعيال رومأ كلذ لكو ؛ ركل

 مهاوقأ هبامشتت لسرال نيبذكملا نأ دارملاف (مهبولق تبباشت) ىلاعت هلوق امأ . ةوبنلا ف حدقيال

 ىلع ربصن نل) مهطوقك « ليطابأللا حارتقاو تنعتلا ىف ًادبأ اوناكى سوم موق نأ اكف « مهلاعفأو

 (ةرمج هللا انرأ) مهلوقو ( ًاوزه انذختتأ) م( لا ًاهإ انل لعجا) ملوقو (دحاو ماعط

 انيب دق) ىلاعت هلوق امأو . لطابلا بلطو جاجللاو دانعلا ف ابأ ل نورك ترك رثملا .الوه كلذكُف

 « بئذلا مالكو ٠ ةرجشاا ءىجنك تازجعملا نم هريغو نآرقلا نأ دارملاف (نونقوي موقل تايآلا

 نيقيلل ًابلاط ناك نمل ةرهاب تازجعمو ؛ ةرهاق تايآ ٠ ليلقلا ماعطلا نم ريثكلا قلخلاعابشاو



 ساب يذلا غ هللا انملكي الؤأ. نويلعي ال نيذلا لاقو :> ىلأعت هلوُث

 لا دمر [ ص احلا ١ مت متع يلا سس لري

 ندا" لاق تدك هنا 1 نأ وأ هللا ملكي الو نومي ال نيل َلَقَ

 ا ا 0 عع 2 هج هر را 20 تر ع هما سم

 18١ نونقوي 0 تأرآلا نيب ب دق مه ولق تماشت ميار لدم مهلبق نم

 ةاناعمو ةركفب ال ءايشألا قلخت ىلاعت هنأو « ءايشاألا نيوكت ىف هللا ةردق ذافن ةعرس ةملكلا هذه

 اعوط اينثا ضرآأللو اذ لاق) ضرالاو تاومسلاق اخ فصو دنع ىلاعت هلوق هريظنو « ةبرجتو

 ًامهني وكنت ىف هت ردقد ان ةعرس لسس ىلع نكل امهنم ناك كوق رع نم([نان|ط اكل انلاقا

 ىقدي نم لس : لاق ؟ ىنةشت مل دتولا رادجلا لاق : برعلا لوق هريظنو « ةعفادمو ةعنامم ريغ نم

 ..ركلوةدمحب ع الإ ءىش نم نإو) ىلاعت هلوق هريظنو . 0 ىالخ ام ىتارو ىذلا ناذ

 ًارمأثدحأ هنأ اوملع اهوعمس اذإ ةكئالملل ىلاعت هللا املعفي ةمالع هنأ : ىناثلا (مهحيبست نوهقفت ال

 (نيئساخ ةدرق اونوك ) مهل لاق نيذلا نيدوجوملاب صاخ هنأ : ثلاثلا . ليذحلا ىأ نع كاد كح

 لكلاو «ةايجلاب ىنومللو ؛ توملاب ءايحألل رمأ هنأ : عبارلا . مصالا لوق وهو « مهار+ ىرج نمو

 لكلا لم يرسل

 ابق نم نيذلا لاق كلذك ةيآ انيتأت وأ هللا انملكي الول نوملحي ال نيذلا اقول ىلاعت هلوق

 «نونقوي موقل تاي الا انيب دق مهبولق تهباشت موق لثم

 : لئاسمهيف مث , نيكر شملاوىراصنلاو دوما حابق نم رشع ىداحلا عونلا وه اذه نأ معا

 ديحوتلا ف حدقياه نيكرشملاو ىراصتلاو دوهلانع ىكحامل ىلاعت هللا نأ (لوألا ةلأسملا)

 مه ءالؤه : نيرسفملا رثك أ لاقو :ةوبنلا ىف حدقيام مهنع نآلا ىكح . دلولا ذختا ىلاعت هنأ وهو

 (اعوبني ضراألا نم انل رجفن ىتح كل نموت نل اولاقو) ىلاعت هلوق هيلعليلدلاو ؛ برعلا وك رشم
 لوق اذه (انبر ىرنوأ ةكئالملا انيلع لزنأ الول اولاقو ءنولوألا لسرأ اي ةيآب انيتأأب الول) اولاقو
 نهأ كلاسي ىلاعت هلوق هلع ليلذلاو ؛ كلذ اًولأس كانكتلا نرعأ نأ تن هنأ أل ( نرسم كلا

 نأىلع ليلدلا ؛ ليق ناف (كلذ نم ربك أ ىسوم اولأس دقف ءامسلانم ًاباتك مهيلع لزنت نأ باتكلا

 دارملا :انلق . معلا لهأ باتكلا لهأو . نوءلعيال مهنأب مهفصو ىلاعت هنأ برعلا وكرشم دارملا

 كلذك اوناكباتكلا ٌلهأو « ىنشاك ةوبنلاو دْيَحوَتلا نوبلعيألا نأ

 دب الف ءىثش ليصحت دارأ اذإ ميكحلا نأ اهب اوكسمت ىتلا ةهيشلا هذه ريرقت «ةيناثل ةلأسملا 9

 نإ : لوقتف اذه تبث اذإ ؛تاببشلاو كوكشلا نع اهدجبإ و ةلإ ةضفملاقرلا ب ا | 5
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 ةيآلا « هناحبس ًادلو هللا ذا اولاقو » ىلاعت هلوق 7
 مع سسسم

 لاق ىلاعت هنال « بيقعتلا ءافب ءاضقلا ىلع بترم «نك » هلوقو «اذإ» فرح هيلع لخدهنال اثدحم

 : ثلاثلا . امبدق «نك » نوكي نأ لاحتساف ؛ ثدحت ثدحلا نع رخأتملاو (نك هل لوقي امناف)

 نوكت لعامدقم«نك » هلوةنوكيف « بيقعتلا ءافب «نك » هلوق لع قولخملا نوكت بتر ىلاعت هنأ

 «نك » هلوقف «اثدحم نوكي نأو دبال دحاو نامزب ثدحلا ىلع مدقتملاو ءدحاو نامزب قولخا

 ثدح لك رقتفا ول هنآل ًاثدح «نكد» هارت نازك نأ اضن رتاج الو .انعدق'نوكي نأ ناو

 لساستلا امأ مزليو « رخآ«نك» ىلا«نك » راقتفامزليف ثدحاضيأ «نك » هلوقو «نك » هلوق ىلا

 «نك دهلوةىلعشداوحلاثادحإ فقوت زوج ال هنأ ليلدلا اذ تبثف نالاحم امهو : رودلا امإو

 ا 0 كدر ةلاجترلا ىف ملوح دأ !ليق نكي ىرلخملا بطاخب نارا لعل (ة يناثلا ةجحلا)

 مجرب هنالل لطاب ًاضيأ قاثلا و فيم ه مدع" لاح مودعملا باطخ نال لطاب ولاد ؛ دوجولا ف

 7 احل لفل كافر اند و مخي تايد قفط رابلا 01 جل امقندنلا ىلا ةافساخ

 ميكحلاب قيلي الو ثبع داما فيلكتو « ادامج نوكي دق قولخملا نأ (ةثلاثلا ةجحلا

 انضرف اذاف « تادارالا بس هكرتو لعفلا هنم حصي ىذلا وه رداقلا نأ (ةعبارلا ةجحلا)

 نكمي ناف ؛ نكمتيال وأ ثادحأللا وداحالا نم نكمتي نأ اماف «نك » هلوق نع اكفنم ديرملا رداقلا

 ىلع ًارداق رداقلا نوكي ال نأ مزاي ذئنيخ نكمتي ل نإو «نك » هلوق ىلع اذوقوم داجيالا نكي ل
 ظفللا فعازن كلذو نكي ةردقلا معمم نأ ىلإ رمآلا لصاح عجريف ؛ نكب هملكت دنع الإ لعفلا

 بجو ةدلكلا هذمب انملكت اذا انكل نيوكتلا ىف رثأ هل ناكول «نك » نأ (ةسماخلا ةجحلا)

 كلا الاء ةنالعلع كذا لايف مروارصلا»"اندع لاو سأتلا كلذ اهل نّوك نأ

 ل ترا درا« نا اع فاك" خنت كرما هلك 613 ذأ 0 لا ةجحلاإ

 نكي مللوالا ناكن اف : امهعومب وأ نيفرهلا نيذه دحأ وه نوكي نأ امإ رثؤملاف نونلا ىلع امدقتم

 دوجو ال هناأل لاحت وهف ىناثلا نكناو : نيفر1با نيذه دحألل ريثأتلا ١ ةققبلا أ «نك » ةملكل

 تافدقف قاثلا ءاج”نيح و الضاخ ىاثلا:نك ل لواللا فرهلا لصح نيح هنألل ة 3 [أ عودجما ال

 ةتبلا رثأ عومجمللنوكي نأ لاحتسا ةتبلا دوجو عومجملل نكي ل ناو ؛ لوألا

 نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثك هللا دنع مدع لثم نإ) ىلاعت هلوق (ةعباسلا ةجحلا

 كلل فلا رك اال تلا نعيرعأتلا ذإ اا هقلخا نع زخأتم' نك هلوق نأ نزين (نوكذ

 ١ ككل ارك د اظذ رولا هذه ؤبظف  ءايقلا داوكجيو ىف نك و .هلوقل' ريأتال هنأ اًنلعف هلع

 عزم دارملا نأ ىوقاللا وهو: كولا 5و نع رثلو نمل قم دال لوقنف أذه تي اذإو



 5 ةيآلا « هناحبسنآدلو هللا اذختا اولاقو و لاعت هلوق

 نم ةلقاا نال ,.ثفيح ىأ ..فيضق لجر :لاقي ؛ ةقدلا وهو . فضقلا : !ملاث و . للفتو رسكت

 تدسفو تيفع اذإ . ةبرقلا تئضق : لاقي . داسفلا ىهو « ةلعف ةأضقلا : ابعبارو . عطقلا تايبدسم

 هموهفم ىف مالكلا وه اذهف : هتاببسم وأ عطقلا بابسأ نم هلك اذهو « بيع ىأ . ةأضق هبسح ىفو

 .ةفغللا بسحب ىلصالا
 : اهدحأ . هوجو ىلع لمعتسي هنا اولاق . نآرقلا ىف ءاضقلا ظفل لماحم ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلاعت لاق « رمالا ىدمب : اهناثو . نهقلخ ىنعي (تازعع عبس نهاضقف) ىلاعت لاق ؛ قلخلا ىضع

 : افا و  ىداقلا : اطل كاعد : كحلا ىنعمب : 5 (هايإ الإ اودبعت ال نأ كبر ىضقو)

 ا:ورقم قطني مهن ربخأ ئأ« فاعلا ىف لازما نب هلآ ١ نيضقو) ىلاعت لاق ؛ رابخالا ىندمي

 (نيرذنم مبموق ىلا اولو ىضق املف) ىلاعت لاق ؛ ءىثلا نم غارفلا ىنعمب ىنأي نأ : اهسماخو . ىلاب

 كالهإ نم غرف ىنعي (ىدوجلا ىلع توتساو رماأللا ىضقو) ىلاعت لاقو « كلذ نم غرف امل ىنعب

 (ًارمأىضقاذإ) هلوق : لوقتفاذهتفرع اذإ . هنم اورغفيل ىنم (ممنفت اوضقياو) لاقو رافكلا

 : رعاشلا لاق . ًارمأ كحأ : ليقو . ًائيش لعفي هنأب مكح : ليقو . ايش قلج نإ: لق

 عبت غباوسلا عنص نأ دواد- اهانه قاتداورسم !اهبلغاو

 ةقيقح وه لهو ٠ صوصخملا لوقلا ىف ةقيقح رمال ظفل نأ ىلع اوقفتا «ةثلاثلا ةلأسملا )

 . هقفلالوصأى روكذم هيف لوقلا طسبو « انهه رمآلاب دارملا وهو معن؟قحلا نأشلاو لعفلا ىف

 ىف : نيعضوم ىف الإ نآرقلا لك ىف بصنلاب (نوكيف نك ) رماع نبا أرق (ةعبارلا ةلأسملا))

 قابكلا قول: امهعفرهناف«قحلان وكيف نك » ماعنالا ىفو «قحلا نوكيف نك » نارمع ل 1 لوأ

 ضيا اامأ, : تارقلا لك ىف عفرلاب نوقانلاو :ثارقلا رئاس ىف عفرلابو ؛ سيو لحتلا ىف بضنلاب

 . نوكي وهف ىأ فانئتسالا ىلع عفرلاو ؛ ديعب وه ليقو ؛ رمآلا باوج ىلف

 هنأ وه (نوكيف نك هل لوقي امتاف) ىلاعت هلوق نم دارالا سيل هنأ مٍلعا (ةسماخلا هلأسملا)

 :لواألا. هوجوهبلعلديىذلاو ءدساف كلذ ناف :ءىثلا كاذ نوكت دف «نكو هلا لوس كات

 فقوتب لوقا لطيف . نادساف نامسقلاو ؛ اثدحم و ادق نك نأ اما (نوكف ل نأ

 ةملك فأهل ىزألا 1. ام وجو اا 8 نأ زوحب ال هنا الق امنإ «نك » ىلع ءايشاألا ثود-

 اقوبسم هنوكل نونلاف «نونلا ىلع فاكلا مدقت طرشب نونلاو فاكلا نم ةبك رم ةظفل «نك »

 نوكي نأ بحي دخاو نامزن.ثدحلا ىلع امدقتم ةنوكل قاكلاو « امدح ,ن وكي نأو دبال كاكلاب

 نوكي نأ. دن ال ءاضقلا كلذ ؛لابقتسإلا ليس ىلع الإ لخ دتالا «اذإ زر هلك نأ ١ ىثلا , ادع



 ةءآلا « هناحبس ًادلو هللا ذختا اولاقو » ىلاعت هلوق 0

 ًاضيأ كلاملا هنأ هدعب نيب مث ءضرالاو تاومسلا ىف امل اكلام هنوك كلذب نيف (ضرألاو

 لوقي امناف ًارمأ ىضق اذإو) لاقف ؛ ءىشلا عدبي فيك هنأ نيب ىلاعت هنأ مث ء ضرالاو تاومسلل

 : لئاسم هيفو ( نروكيف نك هل

 ةيضقأ ىلععمج اذهلو هب ىعمس لصألا ىف ردصم ءاضقلا : ءابدالا ضعب لاق «ىلوأألا ةلأسملا)

 اليل 1 لما تاز كر نوما لاعقمل ووو اءاضقلا بمحو ءةضَقلا :ةاتحيم ىو «ةلطغأإو ةلطغك

 ىه تقال امل مث « ًافاأ تباقف تلتعا ةدئازلا فلالادعب افرط تعقو امل ءايلا نأ الإ «ىاضق»

 تيتأوتيضم نم ؛ ءاتالاو ءاضحلا هرئاظن نمو « ًاظفلنيفلالا ءاقتلا عانتمال ةزمهتبلق لاعف فلأ

 كافرضترثكا | قامتابثةزمملا نود هائلا ةلاصإ نكاعليلدلاو :«كيفشو تنفس نم ؛ ءافنلاو ءاقَشلاو

 نأ ر ضارلا ناصع امنوا تيضكواضق 5" نتيضقلا تيضقاو“ انيضق و تاضق“+ لوقت“ ةملكلا

 ' 8 افق, ررضقد انلاق: نيصع تينأاامأا ور: قيصتفي رهو اناطقت ايثأ و ناتأزملا و: ىفضطقت

 نالفا ىضاقلا ىضق : ملوق كلذ نم « عطقلا ىنعم وه هيلع 217 لد دل! ]م للا 'ءاتعم امو

 ًاعطاق ناك اذإل صيف ىاح : ليق اذهلو ؛ ىوعدلل لصفهنأل ؛ ك- اذإ :ءاضق اذكب نالف ىلع

 ال حما رومأألل عطاقلا هانعم ىضاقلا : اولاق مهنأ ةغللا لهأن ع ىرابنالانبا كحو ؛ تاموصخلا

 هنعاهعفدو جاتحا نع اهعطق هأنعم . هتجاح ىضق : مطوقو , عطقناو م اذإ ءىثلا ىضقنا : مطوقو

 ؛هبحاص نع اههنم لك عطقنا وأ هسفن نع ءاضتقالاو ىضاقتلا عطق دل 6 4لاداذأ لإ اهني ذل ارضقأو

 اذه نم وهو (تاومس عبس نهاضقف) ىلاعت هلوق هنمو . همكحأو همتأ اذإ . مالا ىضق : مطوقو

 ءابعنص متأو اممكحأ اذإ اهاضق نم ءاضق عرد : هنمو « هنم اغارفو هل ًاعطق لمعلا ماتإ ىف نآل

 عماجلاو ركذ امن زاجف هلتق , هيلع ىضقو ؛ تام اذإ : هبحن ىضقو ؛ ضيرحلا ىق : مطوق 6

 نم ليلا 303 كلذ دوقعيا اموال كاوتلا" انه نم سسيلف ئزانلا [ دقت امو" ءرفاظ امن

 1 (١ فاش: هضاق:»: (لاعف»ن وألا مآ: قبضلاو يعقل وهو هلع تكلا 'انن# بنت رت بيلقت

 ريغ نم مدهنا اذإ طئاللا ضاقناو : ىلعالا هرشق نم قاةنا امل ضيبلا ضيق هنمو ؛ قشناف هقش

 عطقلاىنعم ىلع هتلالدف هنم قتشي امو قيضلا امأو « ةبراقتم مدهلاو قلفلاو قشلاو عطقلاو مده

 ادلع الم ةنرع اه نأ كلذاذك الذكر ١ كفل لع وأ ؛ قاض "وظق اذإ ثلا نأ كلذو ء ةنبب

 بضقت !منأل « ةبطرلل ةضقلا هنمو « هعطق اذإ هبضق : اوف . عطقلا ىنعم ىلع اضيأ لدي بيكرتلا

 لجنملاك هب بضقيام بضقملاو ؛ لوعفمىنعي ليعف . نصغلا:بيضقلاو ؛ ردصملاب ةيمست عطقت ىأ

 هف رطف : ميضق فيسو « لوك أدلل ًاعطقهيف نآل « نانسألا فارطأب لكألا وهو . مضقلا : اهناثو



 "1 ةيآلا « هناحبس ًادلو هللا ذختا اولاقو » ىلاعت هلوق

 هلوقك « ةعاطلا : هجوأ ةعبرأ ىلع لمعتسي مث ؛ ماودلا هلصأ : تونقلا (ىلو آلا ةلأسملا)

 لاق ؟لضفأ ةالصلا ىأ :لئس امل مالسلا هيلع هلوقك « مايقلا لوطو (كبرل ىتنقا مص اي. ) ىلاعت

 ىلاعتهلوق لزن ىتح ةالصلا ىف ملكت ا قرأ نب ديز لاق 5: توكسلا ىندع و «تونقلا لوط

 ضعب لاق : لوقنفاذهتفرع اذإ ؛ماودلا ىنعمب نوكيو . مالكلا نع انكسمأف (نيتتاق هلل اوموقو)

 لك ىف نيونتلاو « نوعيطم نوتناق ضرالاو تاومسلا ىف ام لك ىأ (نوتتاق هل لك) نيرسفملا

 دنعف . نيعيطماوسيل : رافكلا ءال ؤَط ليقف « سابع نباو دهاجم لوق وهو هيلا فاضملا نع ضوع

 ةفص هذه : ءالؤهل ليقف ء ىدسلا لوق وهو « ةمايقلا موب نوعيطي مهنأ ىنءملا:نورخآ لاق اذه

 هوجوب تونقلا اورسف اذه دنعف افلكم نوكي النم لوانتي (تاومسلا ىف ام هل) هلوقو « نيفلكملا

 تاودحلات ارامأو ةعنصلازاثآ نماوبف.امب هناجيس قلاخلا:دوجو لع ةدهاش اهئوكب : لوألا . رخأ

 لوق وهو « ءاشي فيك اهيف فرصتي هرهقو هكلم ىف امعيمج نوك : ىناثلا . ةيبوبرلا ىلع ةلالدلاو
 نملك ىأ « حيسملاو اريزعو ةكئالملا هب دارأ : ثلاثلا . ةماع بألا نيهجولا نيذه لبعو ٠ لسمىبأ

 ىراصنلا ضعيل لاق . بلاط ىنأ نب ىلع نع ىكحي « هلذوتتاق مهنأ دلولاب مهملع اومكح نيذلا ءالؤه

 ىلا كلذ بسني نأ نو< فك .: ىنارصنلا لاقف : هنيذ لع ترصل هللا ةدانع نع ىئبيع در, الول

 هريغ دبعي فيك هلالاف ًاطِإ ىسيع ناكناف : هنع هللا ىضر ىلع لاقف : هللا ةعاط ىف هدج عم ىسيع

 . ىنارصنلا عطقتاف . ةدابعلا هب قيلي ىذلا وه دبعلا امإ

 ماود نأ ةيآآلا ىنعم ناك: ماودلا نع ةرابع ةغللا لصأ ىف تونقلا ناك امل «ة يناثلا ةلأسملا)

 هيلا جاتحم هرارمتساو هئاقب لاح ملاعلا نأ ىضتقي اذهو : هلجاألو هناحبس هب اهءاقبو تانكمملا

 هناي لاح الو هثودحلاح ال رثؤملازع هتجاح عطقنت ال نأ ىضتقي نكمملا نأ تبثف ؛ ىلاعت وهناحبس

 هناك : هباوج (نوتتاق) هلوق عم ملعلا ىلوأ ريغل ىذلا امب ءاج فيك لاقي «ةثلاثلا ةلأسملا)

 : لئاسم هيفف (ضرألاو تاومسلا عيدب) ىلاعت هلوق امأ . مهنأشل ًاريقحت نم نود ام ءاج

 « ملؤم ىنعمب « ملأ : لثم وهو : لافقلا لاق : داو ىنعمب عدبملاو عيدبلا (ىلوألا ةلأسملا)

 لاح ريغ ةفصلا قاقحتسا ىلع لدي هنأو « هيف لودعلل ةغلابم عيدب ىف نأ قع كح ىندمب :ريكحو

 ىنعمب عيدب ءىحي دقو « عيمسو عماس : ةلزنب كلذ ىف وهف عادبالا هنأش نم نأ ريدقت ىلع لعفلا

 نومسي سانلانافببسلا اذهو ؛ لاثم ىلع عارتخالا عادبالا ضيقنو ؛ ءاشنالا عادبالاو ؛ عدبم

 . اعدتبم : هلبق نكي ملام لمع وأ لاق نم

 تاومسلاىفام هل لب) لاق ىلاعت هنالل « لوألا مالكلا مامت نم اذه نأ ملعا (ةيناثل ةلأسملا)



 ةيآلا «هناحبس ًادلو شا ْدْحتا اولاقو» ىلأعت هلوق الإ

 طيسبلاف « تيثام ىلع ةيكرم تناك اهتاوذل ةجاو تناكنإ داحألا كلتف « دحاولا نم ابيف دب الف

 كاطرلا اذ ترش ؛ لاحم لأب ىلوأ ابيل رمتمملا كك رملا ناك ةنكم تناك نإ و . فلخ اذه بكرم

 كلذ ريثأتو « رثؤملا ىلإ جاتحت وهف هتاذل نكمم لكو  هتاذا نكمم بجاولا دوجوملا ادعام لكنأ
 قالا ناك تاو كد نكمملا ك]ذف لاو لانك ناف“هدؤج و لاح وأ ةمدع لاح ن وك. نأ امإةنفرثؤملا

 ىضتتقي هنأال لاحت لوآلاو ؛هثودح لا> وأهئاقب لاحد وكينأ هإرثؤملاىلا دوجوملا كلذ جايتحاف

 ا لا كرف ان نكمملا كلل 3 ناوك قققتقي كلذ و « قاتلا نعت. دوجأولا داجبإ

 هدبعوهفهاوسام لك نأ تبثف « هعادبإ وهداجيإ و ىلاعت هللا قاخ لص>ح ام! هدوج نأ و مدعلاب قوبسم
 ىنامدلب لب هلوق نم هاثدفتسا:امت]ناهنرنلا اذسهو هل آدلو هاوسام ءىثنوكي نأليحتسفاكلمو

 نأ :ىناثلاو . عادبالاو داجيالاو قاخلاو كلملا ليبسىلع هاوسام لكهلىأ (ضرأالاو تاومسلا

 انمكح نكي مل ًايازأ ناكناف . ًاثدحم وأ ًايلزأ اميدق نوكي نأ امإ هدلو هنأب هيلإ فيضأ ىذلا اذه

 كيلو ريغ نإ اوو < اكح مكحلا تلاذ نوكف# نيكعلا نم لو ادلاو رخآلاو ادلاو: اههدحأ لدحي

 دبال دلولا نأ : ثلاثلا . هل ًادإو نوكي الف هل ًادبعو ميدقلا كلذل ًاقولخع ناكًاثداح دلولا ناكنإو

 نم هنع ًازاتممو ؛ هوجولا ضعب نم هل اكراشم ناكل ًاداوهل انضرفولف « دلاولا سنج نم نوكي نأو

 0 ياسا ندا لاخ كلذ , ندعو اك ريانا نجلا ولك تستر رك ىطتقم كلذو ءّرخأ هقبو

 لاح هتتوعمب عافتنالا ءاجرو « ربكلا ىف هيلإ ةجاحلل ذختيامنإ دلولا نأ : عبازلا . ةعنتمم ةيدلولاف

 زجعلاو رقفلا هيلع حصي نم ىلع حصي امنإ دلولا داحبإ اذه ىلعف « هسفن رومأ نع بالا زحي
 ىكح ىلاعت هنأ معاو . الاحلاعتو هناحبس هيلع دلولا دا<إ ناك الا كلذ لكن اكاذاف : ةجاحلاو

 ىهو ةجحلا هذبب مبيلع جتحاو ٠ موق دالوالا هيلإ نوفيضي نيذلا ءالؤه نع ةريثك عضاوم 2
 الاكو# نركف نك هل لوب اهاقب انرمأ ىف اذإ هلأبو «4ل دبع ضر الاو تاومسلا ف نم لك نأ
 اذإ هناحبس دلو نم ذختي نأ هلل ناكام نورتمي هيف ىذلا قحلا لوق ميرم نبا ىسيعكللذ) مكرم ىف

 ًادلو نمحرلا ذختا اولاقو) ةروسلا هذه رخآ ىف أضيأ لاقو (نوكبف نك هل لوي امناف ًارمأ ىضق
 0 ا 1 ا لا نت دنع رطنت تاومسلا داك 15[ ايش مثثج دقل

 ىاآالإ ضراالاو تاومسلا ىف نم لك نإ ًادلو ذختي نأ نخحرلل ىنبنيامو ًادو نحرلل

 تاومسلا ىف امل اكلام هنوكب ةيآلا هذهىف لدتسا ىلاعت هنأىف ةمكحلاام : لبق ناف ( ًادبع نمحرلا

 نم لك نإ) لاقام ىلع ضراالاو تاومسلا ىف نمل اكلام هنوكب ميرم ةروسىفو ؛ضرأالاو
 ىنام هل لب ) ةروسلا هذه ىف ىلاعت هلوق :انلق (ادبع نمحر لاى 1 الإ ضرأالاو تاومسلا ىف

 (نوتتاق هل لك ) ىلاعت هلوق امأو . ءايش الا عيمجلواننت «ام»ةءلكن ال ؛ مأ (ضرأالاو تاومسلا
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1 

 0 اذإو م ا عيدب 0 2١»«

 و را

 «17 _كفتوكف نك

 نوتتاق هل لك ضرالاو تاومسلا ىفام هل لب هناحبس ًادلو هللا ذختا اولاقو إل ىلاعت هلوق

 (ن وكيف نك هل لوقي امتاف ًارمأ ىضق اذإو ضرأألاو تاومسلا عيدب

 هلوقرهاظنأ ملعاو ؛ نيكرشملاو ىراصنلاو دوبيلا لاعفأ باقم نم رشاعلاعونلاوهاذه نأ معا

 تك نأ دو (هقلادجاسم عنمنمم مظأ نمو) هلوق ىلإ ًاعجار نوكي نأ ( ًادلو هتلاذختا اولاقو) ىلاعت

 1 أت دق نحو « برعلا رشم ىلع هلؤوأت نم مهنمو « ىراضتلال ع هلوأتا نما مهنمأ نأ

 حيسسملا : اولاق ىراصنلاو : هللانبا ريزع : اولاق دوهيلان أل ؛ ىلاعت هلل دلولا او تل ل ره

 لاق ا ىلع ةياكحلا هذه تع مرج الف هللا تانب لا ل رمل و رف

 أدو#ع نب بهوو؛ ؛ دسأ نب بعك و « فرشألا نب بعك ىف تازن اهنا : امهنع هللا ىضر سابع نبا

 لاق م« هولاق امع هسفن اهم هزني هيزنت ةلك وهف (هناحبس) ىلاعت هلوقامأ « هللا نبا ًاربزع اولعج مهناف

 مالكلا ةلالدل هيلع رصتقا ةرمو ؛ هرهظأ ةرف (دلو هل نوكي نأ هناحبس) رخآ عضوم ىف ىلاعت

 اذم لالدتسالا هجوو (ضراآلاو تاومسلا ىفام هل لق) هلوقب هيزنتلا اذه ىلع جتحاو « هيلع

 نكمي لكو «٠ هتاذإ نكمم بجاولا دوجوملا ىوسام لكنأ : لوآلا . هوجو نم مهههذم داسف ىلع

 نأ نايب امأ ءادلو نوكيال قولخلاو ؛ دوجولا بجاول قولخم وهف ثدحب لكو ؛ ثدحم هتاذل

 ىف اكرتشال امهتاذل نابجاو .نادوجوم دجو ول هنالف . هتاذا نكمم بجاولا دوجوملا ىوسام

 هبام'ريغ ا. ةكراشملا هب امرت( نزعل ةل اع سكلا نعباةبت دحاو نك رانا ا

 نم دحاو لك ىلإ زقتفم هناف بك رم(لكو)« نيدنق نم اههنعفحااو, لك يكرت ءرلعو ( ةرراملا

 هزيغ ىلإ ةتفس لكو,هرتغ لإ نرقفم/اوهق بك رم لكشف ١ ل ريع هلام نس دجئار لك فا
 ؛ لوقت مث ؛ فاخ اذه , هتاذا نكمت امهتاذا نيبجاولا نيدووجلا نم دحاو لكف  هتاذل نكمت وهف

 اك وما هنركأ لإ ميصشإ وح هدف نكن ا داع ًايجاو نيءرجلا كنيذ نم دحاو لكتاكذنإ

 ةرثك لكن آل ٠ لصاح دوصقملا لاحم ريغ هنأ ميلست عمو :لاع'كلذو ( ةهاتم عار

 يو 2 22
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 هيلولا نآل (هللا هجو مث اولوت امني الا 1 بذكل وضعلا ىلع انهه هانلحول انأ انيب انكل

 نم هيف ديال نذاف « 3 ليوعملل يدا توك هتأ ناموا كلذ ىف لاجسالا قمل آي داع قاكرول

 امم دارااو هللا ةقانو هللا تيب ةفاضاك هللا هجو ةفاضإ نأ : لوألا . هوجو نم وهو ليوأتلا

 مكهجو ىذلا ههجو مة : ىأ (هللا هجو مف) هلوقف ء فيرشتلا ليبس ىلع داحيالاو قاخلاب ةفاضالا

 اهايإ ىلاعت هبصنل ةلبق نوكي امإ ةلبقلا نم دوصقملاو ء امهبجوب هل برغملاو قرشملا نآلل ءهيلإ

 نوكي نأ :ىناثلا . ةلبق وهف هنيعو هبصن داحيالاو قلخلاب هيلإ فاضملا ملاغلا هوجو نم هجو ىأف

 : رعاشلا لاق ةينلاو دصقلا هجولا نم دارالا

 اول ااا نر يصعحأ كيل اند نأ رثجمأ
 ال ذأ : تلاثلا . (ضراللاو تاومسلا رطف ىذأل ىبجو تيجو ىإ) يلاعت هلوق هريظنو

 اد هللا ناوضرا ىعت م ذ اممإ) ىلاعت هلوق هريظنو « هللا ةاضرم مْ هنم دارملا

 ناسنإ ىلإ باهذلا دارأنم نأ ةراعتسالا هجوو ؛ هللا اضرل ناكام ىنعي (همجوالإ كلاه ءىثلك)

 نم برقي لاز.ال هناف دحأ ةاضرم بلطي نم كإاذكحف «همادقو هبجو نم برقي لازال هنا

 تدمع لك) هلوقك ةلص هجولا نأ : عبارلا . همجو بلطب اضرلا بلط ىهس اذبلف ؛ 10

 نم هنأ هب نوديري امإ هريغ رخآ ايش هب نوديريال رمآلا هجو اذه سانلا لوقيو (هبجوالإ

 هناف « قبب مالكلا نأ الإ ةغللا ىف حبحص ريسفتلا اذه نأ لعاو « رمآلا اذه دصقي نأ ىغبني انهه

 نم دب الف ناكملا هيلع زوال هنأ عم (هللا هجو مف) ىلاعت هلوق ىنعم اف : لئاقلا اذهل لاقي

 ساللاو هباوث قيزطو هتمعنو هتمحر مث وأ : اهب دبعي ىتلا هلق مق : ذارملا ل ا

 0 01 ت اد الار دنوك ةضن' كرو" دنأا وهو قالا ةؤع تا وجا و - ةتاض رم

 ةعسلا ىلع لمح نأو دبال لب ؛ قلاخلا ىلإ رقتفيف ًاضعبتم ًاثزجتم ناكل الإو هرهاظ ىلع
 تنرايبب ماعنالا عساو هنأ ىلع وأ « ةمحرلاو ءاطعلا عساو هنأ لع وأ ٠ كلملاو ةردقلا ىف

 ةعسلا بع هلمح زوحجالو « قيلأ مالكلاب هجولا اذه لعلو « هناوضر ىلإ اولصي ىكنل ديبعلل ةحلصملا

 نوكيل ديدهتلاكف عضوملا اذهىف (مياع) هلوق امأف «اراركست هدعب يلءلارك ذ ناكل الإ « للعلا ىف

 هللا ىلع ىفخامو ناعي امو ىفخيام ىلعي ىلاعت هنأ روصتي ثيح نم طيرفتلا نم رذح ىلع للصملا

 ىلاعت هنأ (ميلع عساو) ىلاعت هلوق نوكي نأ لمتحرو « لهاستلا نع ًارذحتم نوكيف ؛ ءىش نم

 امنع لساكتي نم باقع ةيفوتو « اهطرش ىلع ةالصلاب موقي نم باوث ةيفوت لفي ةعنقلل عسل و

 .لابقالا انهه هانعمودادضألا نم وهو « ربدأ اذإ ىلوو : لبقأ اذإ ىلو «ةسماخلا ةلأسملا)

 ةلبقلا اوهجوت اهني أف ديرب « ىلوتلا نم ءاتلا حتفب ( 0 امنيأف) نسحلا أرقو
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 هياحأ وئئثاجنللرذع اذه: ىف ناكف :ىباوث دجو :ىأ ؛ كانه قدجو ىتءاط ىغتبيو قديرب صأب أبتم

 : اهثلاثو . (متامبا عيضيل هللا ناك امو) ىلاعت هلوق وحن وهو « قرشملا مهلابقتسا ىلع اوتام نيذلا

 نسما "لرد لهو“ ةيآزلا مده كلف وعدل نيأ : اولاق (.كل بجتسأ قوعدا) ىلاعن هلوق لزن امل

 نعهللا دجاسم برخ نم بيرخت مكعنميال ىأ « نيملسملل باطخ هنأ : امعبارو . كاحضلاو دهاجبو

 . ىسيع نب ىلع لوق وهو « اهلكت اهجلاو برغملاو قرشملا هلف هضرأ ..رم متنك ثيح هركذ

 ةالصلا فناكء اوس « دابتجالا طئارشب نيفاولانيدهتجلا ىف تازن اهنأ معزي نم سانلا نم : !مسماخو

 تيم وهف داتجالا لفتا رمل ىأر اذإ نحل نأ سا دارا ءاهرتع 2

 ةخوسنمةيآلاةديرأ ةهجىأ ىلا هجوتلا زيوجت ىلع لدت اهنأب ةيآلا انرسف نا (ةيناثلا ةلأسملا)

 اهانرسف ناو « ةخسان ةيالاف ةبعكلا ىلا سدقملا تيب نم ةلبقلا خسن ىلع لدت انا اان تا

 ةخوسنم الو ةخسان ال ىهف هوجولا رئاسب

 امهةلاخوهىأ « صاصتخالامال (برغملاو قرشملا هتاو)ىلاعتهلوق ىف ماللا (ةثلاثثا ةلأسملا)

 برو« براغملاو قراشملا برب) هلوقو (نيبرغملا برو نيقرشملا بر) هلوقك وهو ؛ امهكلامو

 م ) لاق 155 تافولخملا نم انسب نك 55 لارض كل ران 2 مث (برغملاو قرشملا

 (نيفئاط انيتأ اتلاقاهرك وأ اعوط انتثا نضراآلل ا لاقف ناخذ هو ءاسلا لآ ١

 نيهجو نم هنايبو « هيزنتلا تايثإو مسجتلا قن ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةبآلا (ةعبارلا ةلأسملاإ)
 كلذك ناك امنإو « هلناتكو امم نيتهجلا نيتاهنأ نيبف(برغملاو قرشملاهتلو)لاقىلاعت هنأ : لوألا

 وهف مسقنم لكو « مسقنم وهف كلذك ناكام لكو اقمعو اضرعو الوط ممولا ىف دتمت ىمأ ةهجلا نآل

 تاهجلا ىف ةماع ةلالدلا هذهو « دجومو قلاخ نم هل دب الف كلذك ناكام لكو ؛ بك م فلؤم

 قولخلا ىلع مدقتم قلاخلاو : املك تاهجلا قلاخ ىلاعت هنأ اذ تبق ؛ تحتلاو قوفلا ىنعأ ؛ اهلك

 دعب قبب نأ بجوف « زايحالاو تابجلا نع اهزنم ملاعلا قلخ لبق ىلاعت ىرابلا ناك دقف « ةلاحم ال

 اولوت امن أف) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلا هجولا . تايهاملاو قئاقحلا بالقتنا ةلاحتسالك لذك ىلاعلا قلخ

 ةنيعم ةهج ونيعم بناجاصتخم ههجو ناكل ىنامسج هجو هلو امسج ىلاعت هللا ناكولو (هللا هجو مف

 هزنم ىلاعت هنأ انملع كلذ ىلع ىلاعت هللا صن ايلف (هللا هجو مق اولاوت ان ا) هلوق قدي نان

 ىلاعت هلل هجولا توبث ىلع لدت ةبآلا نأ : لوألا . نيهجونم ةيالاب مدخلا جتحاو ةيمسجلا نع

 ةفص نم ةعسلاو#اخساو هناوكي سقت فضاو للاكل هنأ : ناثلاا. اسجل ناكر الإ لش ل1

 صوصخم اوضعلا نع ةرابع ةغللا لصأىف ناكنإو هجولا نأ : لوالا نع : باوجلاو . ماسجألا
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 لوالا هجولا ىلع ةيآلا اولمح نيذلا امأو : عبارلاو ثلاثلا هجولا ىلع ةيآلا لمح نوكي نأ ىضتقت

 ةالصو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةالص ىف دوهلا ملكت تلوح امل ةلبقلا نا اولوقي نأ مهلف

 تقولا كلذىفاباوصا,يلاهجوتلا ناك ةلبقلا كلت نأ ةيآلا هذهم ىلاعت نيبف ء سدقملا تيب ىلا نينمؤملا

 ااا اذا نام نم اولمب انأ يا نيذ تقولاءاذه ىاياوص ةبنكلا ىلإ هجوتلاو
 ىلع لمح اذإو ٠ لدم لك معي هنآل ؛ ىلوأ هجولا اذه ىلع مالكلا لمحو : اولاق « هللا هجو مف هيف

 نود ةصوصخ ةلاح ىف رفسلا لبعو ؛ ضرفلا نود عواتلا ىلع الوم ريصي هنآل معي ال لوآلا

 نأبابلا ىفام ىصقأو ؛« صيصختلا نم ىلوأ وهف همومع ىلع ماعلا ظفالا ءارجإ نكمأ اذإو « رضحلا

 تاهجلا نم (اولوت امنيأف) لاقي نأ وهو« دييقت برض نم ًاضيأ دبال ليوأتلا اذه ىلع نا : لاقي

 ىلاعتلوةي نأ لاحم ا نم هناأل لاح لك ىلع هنم دبالرامضالا اذهنأالإ (هللا هجو مهق) اب ر رسما

 ناك اذإو « هانرك ذ ىذلا رامضالا نم دبال لب (هللا هجو مْمف) كسفنأ ليم بسحب (اولوت اهنيأف)

 ةريثك رومأب هرمأ دقو هدلو ىلع انذحأ لبقأ اذإ : هريظنو-« رييختلا ةقيرط تلاز دقف كلذك

 همأىذلاهجولا ىلع هرمأ ام.لع كلذ لمح هناف .قاضر تعبتا دقف تفرصت فيك : هل لاقف ةبترتم

 6 ادكف . ناطملا اعنا لع كلذ لمح الو. ريب وأ قيييضت نم

 : هوجو ًاضيأ مباف ؛ ةالصاىوس سأ ىف تازن ةيآآلا هذه نأ معز نم لوق وهو : ىناثاا لوقلا

 كتئاوأ اهب ارخ ىف اوعسو ىمسا اهيف ركذي نأ ىدجاسم عنمب اوملظنيذلا ءالؤه نأ ىنعملا نأ : وأ

 مهقبست ىفردقو « مهقحاي ىقاطاس ناف ىناطاس نعو ىنع نيبراه اولو امنيأ مهتأ مث ءاذكو اذك مل

 ىلاعت هلوقو « اهباكترانعرجزو « ىصاعملانم :ريذحت كلذ ىفو ؛ مهناكم ىلع خي ال ؛ مهب ميلع كا

 ادد نضال و كارويتلا راطقأ ومزائنفنتا نأ متعطتسا نإ) هلوق ريظن (ملع عساو هللا نإ)

 ( تنك امنيأ مكعم وهو) ريظنوهو ؛ ملعلا ةعس هنم دارها نوكي اذه ىلعف (ناطاسب الإ نوذفنت ال

 (اسلعو ةمحر ءىش لك تعسو انبر) ىلاعت هلوقو (مهعبار وه الإ ةثالث ىوجت نم نوكي ام) هلوقو

 كلانا 1 لطي واط واهي هنطاح] وذو دت وا ةنلطياء ىش لكم ع ىأ (املع ءىثث لك عسو) هلوقو

 سيل لجر ىلع صن اولاق هيلع اوصف تام دق ىثاجناا ؟ اخأ نا» لاق مالسلا هيلع ىنلا نأ : ةداتق

 نيعشاخ ميال زنأاموكيلا لزنأ امو هللاب ندؤي نمل باتكسلا لهأ نم نإو) ىلاعت هلوق لزنف « لاش

 هنا: اولاقف (باسحلا عيرس هللا نإ مهمر دنع مثرجأ مل كتلوأ اليلق ًانمت هللا تاءآب :نورتشي ال هلل

 اهانعمو (هللا هجومه اولوت امنيأف برذملاو قرشملا هللو) ىلاعت هللا لزنأف « ةلبقلا ريغ ىلا ىلصي ناك

 ءىث وحن ههجو هجو ن ىل اهلك ءامهنيب امو برغو قرش م للطا لهأ ا,ملا ىلصي ىتاا تاهجلا نأ



 "5" ةياآلا « برغملاو قرشملا هللو » ىلاعت هلوق

 ( ايقرش اناكم ابلهأ نم تذبقنا ذإ ممم باتكلا ىف ركذاو) ىلاعت هلوق ىف كلذ هللا ىكح ام ىلع

 قولخم وهف اذكه ناك نمو ؛ نك املا ىف لولحلاب هدوبعم فصو نيقيرفلا نيذه نم دحاو لكف

 : مهضعب لاق : ابعبارو . قلاخلاو قولخما نيب نوقرفي ال مهو ةنجلا ل صاخت فيكف . قلاخ ال

 اوهجوتي نأ نييلسللل ناكف.ةيآلا هذبم ءاش ةهجىأىلا ريختلاب سدقملا تيب خسن ىلاعت هللا نإ

 عم سدقا تيب ىلا هجوتلا رات ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ الإ ؛ ةالصلا ىف اًواش ثيح ىلا

 نباو ةداتق لوق وهو « ةبعكلا نييعتب كلذ خسن ىلاعت هنأ مث « ءاش ثيح هجوتي نأ هل ناك هنأ

 دازأو ءاش ةوج ىأنم ابلبقتشي نأ هل. ناك ةككتلا هاشم وه نم ةنالاندازال نأ: اهنشاتو ليز

 ةأزغىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م انك : لاق ةعيبر نب ماع نب هللا دبع ىور ام : اهسداسو

 مك « هيدي نيب ةعوضوم ةراجح هدجسم انم لجر لك ل عج ةلبقلا فرن لف ةبلظم ءادوس ةليل ىف

 هللا لزنأف سو هيلع هتلا ىلص هللا لوسرل كلذ انركذف « ةلبقلا ريغ ىلع نحن اذإ انحبصأ املف انيلص

 ضرف لاتقلا نآل ةبعكلا ىلا ذئني- اواقن دق اوناك مهنأ للع لدي ثيدحلا اذهو ةبآلا هذه ىلاعت

 ثيح لفاونلا ىلدي رفاسملا ىف تازن ةيآلا نأ : اهعباسو . سدقملا تيب ةلبق خسن دعب ةرجحلا دعب

 للصيلجرلا ىف ةيآلاهذه تلزن امإ : لاق هنأ ربع نبأ نع“ ريبج نب ديعس نع . هتلحار هب ةجوتت

 اعوطتهتلحار ىلع يصلكم نم عجر اذإ مالسلا هيلع ناكو . رفسلا ىف هتلحار هب تهجوت ثيح ىلا

 ( هتلادجو مه ) كرافسأ ىف مكافاونل هوجو ( اولوت اهنيأف) ةيآلا ىنعف « ةنيدملا وحن هسأرب ءىوي

 ولهنالل كلذ ىف كل صخر هانغو هلضف ةعس نف ىنغ لضفلا ( عساو هللا نإ ) بولاملا متداص دقف

 نع لوزنلا امإو « لفاونلا كرت اما نيررضلا دحأ مزل لالا هذه لثم ىف ةلبقلا لابقتسا كفلك

 لوزنلا فياكتف ؛ ةروصحم ةدودعم تاولص !هاذ ضئارفلا فالخ : ةةفرلا نع فلختااو ةلحارلا

 ةروص ريغ !منافلفاونلا فالخ ؛ جرلا ىلا ىضفي ال اهيف ةلبقلا لابقتساو !متادأ دنع ةلحارلا نع

 : انلق . باوصلا ىلا برقأ ليواقألا هذه ىأف : لبق ناف . جرملا ىلا ىضفي لابقتسالا فياكنف

 ىق:امهادحإ . نيتروصف الإ تشي ال ريبختلاو « ريبختلا» رةتثم (هللاهجووْنف اولوت امنياف) هلوق نا

 ىلصملانيهجولا نيذه ىفنآأل « اهريغل وأ ةءاظال داهتجال ا رذعت دنعر هلا ىف:اهتيناث و. ةلحارلا لع عوطتاا

 ةهج ىألابقتسا ىفنيفاكمل انيس ىلا هقاشا نإ خل قرانه لو قو كنيضالل نبكولا ىاته ع اعالا

 فالخ الهنا ديعب ىلوأ و لضفأ هنا لب « مزال هناللال سدقملا تيينورات اوناك ممو.ءةبالاهذهم اًؤاش

 تبثي مل اولاق اك مالا ناكولو ةعيرشلا ىف اصاصتخا ةبعكساا ىلا ليوحت'ا لبق سدقملا تيبل نأ

 ةلالدلاهذبف ةنكلاب اخوته اض نسدقملا تيب نار:لاق نأ كلج ناكف,اضيأو ١ ىصا تس لا ركل



 ةبالا « برغملاو قرشملا هللو » ىلاعت هلوق "2

 رو م هه م 72 مصرم ركام ىاص

 «11:ميلع عساو هللا نإ هللا هجوم اوت( :اةبرَكملاَو قرشملا هلو

 ؛ ىلوأ هنم عنمب ب الا عنمي بنجلا نأ ىلع انعمجأ : امسداسو . ًابجاو هنع رافكلا ديعبت

 رومأب هللا هر ةفينح وأ جتحاو « دجاسملا لكن ع عنمي نأ وهو ؛ كلام بهذم ىضتقةم اذه نأ الإ

 هوك: قاتلا نحسملا م زنأف بري دفو هيلع مدق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور : لوألا

 ىضتةي اذهو «نمآ وهفةبعكلا ل خد نمو نمآ وهف نايفس ىبأ راد لخد نم» مالسااو ةالصلا هيلع

 . لسملاك مارملا دجدملا كاذكف : دجال راس لوخد هل زاج رفاكلا : ثلاثلا . لوخدلا ةحابإ
 سايقاا نعو « ةيآلاب كلذ خسن مث : مالسالا لوأ ىف اناكا.منأ : نيلوآلا نيثيدحلا نع باوجلاو

 . ملعأ هللاو قرفلا رهظف دجاسملا رئاس نم ًاردق لجأ مارحلا دجسملا نأ

 © ملع عس أو هللا نإ هللا هجو مف اولوت امن 8 برذملاو قرشملا هللوزل ىلاعت هلوق

 ا اسمادنآلا هذ ه ىف نأ معا

 امهنأ اويعز نيرثك آلا نأ طباضلاو « ةيآلا هذه لوزن ببس ىف اوفلتخا (ىلو آلا ةلأسملاإل

 ولاة ل تلات ام اهنأ معز نم مهنمو ؛ ةالصلاب صتخي رمأ ىف تلزن اميإ

 مهوقو نيعباتااو ةباحصلا ةفاكنع ىورالا وه ام هاه دل ' ةيهككولا يازقأ' ليف لاوألا لاوقلا:انأ

 نملقعي اصل اذهلو ) ةالصلا ئ ةليقلا 5 هجوتلا ديفي (اولوت امنيأف) هلوق رهاظ نأ اهمناثو * ةدح

 د ناك هلا ةدكلا لا سداسي لابقسأ» نك نينماوملا عوج ةينذاارأ ىلاعت نأ. : اهينحأ

 هللا كمأ امنيأف ٠ هل ةقولختو هتاحبس هل ةكوام اهلك فارطألاو تاهجلا عيمجو برغملاو قرشملا

 ةبعكلا لعج نافذ « ةلبق ابلعج ىلاعت هللا نال لب ؛ امتاذل ةلبق تسيل ةليقلا نآل « ةلبقلا وهف هلايقتساب

 ىلاعت نكاكف 34 مهحلاصمب ميلع عسأو وهو 4 كيري فيك هدابع ريد لاعت ا 98 كلذ ا 2 الق ةلبق

 ىلاحت ديرب ناك اى ةمدقم كلذ ريصيف رخآ بناج ىلا بناج نم ةلبقلا خسن اولا اناني كلذ ركذ

 ةكلا كلرتف كلذ قوزيلا زكنأ شدقملا تين نع“ةلقلا تلوح ابل هنأ“: اميناثو. ةلبقلا خسن نم

 طارصمل !ءاشي, نمىدههبرغملاو قرشملا هلل لق ) هلوق ريظن وهو « سابع نا 8 رهو 0

 هلة نا لاق مهنم دحاو لك ىراصنلاو دوهيلا نأ وهو ؛ سم ىبأ لوقا ..( معتم

 هللانأ اودقتعا مهن سيقما“ عيب اؤاقتسا انعإ وعلا نآل ءةبآلا هذهب ا هللأ در. 00 ال

 كانهدلوامنإ مالسلا هيلع يسيع نآل قرشملا اولبقتسا ىراصنإاو « ةرخصلا نم ءامسلا دعص ىلاعت



 اا ةيآلا » هّللأ 5 0 نم مظأ نمو » ىلاعت هلوق

 نم الئلدلم 0 ىنذلا نينا ىلاعت هلوقل مرملا مارحلا دجسملا نم دارملا ا دق : ىفاشا

 مرخلا ىلع اوأ , طقف دجنملا ىلع اما ةلاد ةيآلاف ةجدخ تيب نم هب ىرسأ اميإو (مارهلا دجسملا

 حلا هبدارملا : ليق ناف . | هيمج امهيف لصاح فالخلا نآل ؛ لصاح دوصقملاف نيريدقتلا لعو ؛ هلك

 هوجول فيعضاذه : انلق . ةدحاو ةرم ةنسلا ىف لعفي امنإ جحلا نآل (اذه مبماع دعب) لاق اذطو

 فصولا ىلع كلا بيترتنأ هقفلا لوصأ ىف تبث : ىتاثلا . بجوم ريغ نم رهاظلل كرت هنأ : اهدحأ

 مارهلا دجسملازم مهمرق نم عناملا نأ ىضتتقي اذهو ؛ مكحلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوكب رعشم

 ىلاعت هنأ : ثلاثلا . مارحلادجسملانع نيعونم اوناك نيكر شم اوماد ام مهأ ىضتقي كلذو ؛ مهتساجت

 دارملانأىعليادلا : عبارلا . ةفرع وهو جحلا ناكرأ مظعم هيف عقب ام عاقبلا نم ركذل جحلا دارأ ول

 هب دارأف ( هلضف نم هللا مكينغي فوسف ةليع متفخ نإو ) ىلاعت هلوق طقف جحلا ال مرهلا لوخد

 ىضتقياذهو (نيفئاخ الإ اهولخدب نأ مل ناكام كئلوأ) ىلاعت هلوق : اهيناثو . ةراجتلل لوخدلا

 ليلدلا هيلع ماق ام الإ جارخالا نم نيفئاخ اوناكاولخد ىتم مهنأو « دجدملا لوخد نم اوعنمي نأ

 ملسو هيلع هّللأ ىلصمللا لاس عنم نم 4 ؛« سدقملا تيب برخ نع ةصوصخم ةيآلا هذه : لبق ناف

 فوخ .هنم دارا سيل (نيفئاخ الإ اهواخدم نأ مل ناكام) هلوقف اضن ةيمكلا فاةداعلا

 نم لظأنمو) ىلاعن هن ةاوقانأ لوألا نع تاولل كنت جارخالاو ةيزجلا فوخ لب : جارخالا

 رهاظنأ ىلاثلا نعو « رهاظلا فالخ روصلا ضعبب هصيصختف ؛ مومعلا ىف رهاظ (هللا دجاسم عنم

 ؛«لوخدلا نملصح 5 كلذ نوكي نأ ىضتقي (نيفئاخ الإ اهواخدب نأ مهل ناكام) ) هلوق

 : اهئلاثو . مبمالك طقسف ؛رخآ ءىث نم لب .لوخدلانم ادلؤتم فولا ناوكي ال هنولوقي اه لغو

 اترءاتعرا ,اونكللا 1 لع ئدعات (ةنيااوج ادق 1و رمق نأ 0 *لل ناكام) ىلاعت هلوق

 رمعين الف : لوقت: اهموزلو اهروضح :قاثلاو . اهَحالصإو اهوانب : اههدحأ: نيهجنوي نوكت

 دجال ذاهيا وكلا ميار اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو ؛ همزليو هرضحب ىأ . نالف دجسم

 ( رخآلا مويلاو هللا قياشإ هقام لي العا 1 ىلاعت هلوقل كلذو «نالمتالاب_هلءاودبشاف

 مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقل ميظعتاا بجاو مرهلا نأ : امعبارو . اهل ةرامع دجاسملا روضح لعل

 «بجاو هريقحت بجوي اسمع هنوصف «ةباهمو امظعتو ًافيرشت تيبلا اذه دز مهللا» ءاعدلا ىف

 اودختما ام رهيف مداقتعا داسفل مهنال : ريقحتلا تيبلل ضيرعت هيف لوخدلا نم رافكلا نيكم

 ىتدي رهطو ) هلوق ىف تيبلا ريهطتب أ ىلاعت هللا نأ : اهسماخو . هسيجنتو هثيولت لع اومدقأو هب

 نوكيف.بجاوس جتا لغ زتهطتلاو (عسج نوكرشملا اع ) لاكمال وفل سك كل ل1 لا



 ةيآلا « هللا دجأسم عئم نم لظأ نمو ١ ىلاعت هلوق 1

 تضرع» مالسااو ةالصلا هيلع لاق . رذ ىبأنع حيحصلا ىفو «اهنفد اهترافكو ةئيطخ دجسملا ىف

 ىف تدجوو « قيرطلا نع طامب ىذألا اهلامعأ نساحنم تدجوف اهئيسو اهبنسح ىتمأ لامعأ لع

 ةماخخنا| نم ىورتيل دجسملا نأ» كيدحلا فو «نقدت ال دجسملا ىف نوكت ةماختلا انلامعأ ءىواسم

 ميظعتلا ىضتقي |ادجسمن وك نأدارملا : مهضعل لاَقف ء صيقنبو ملي نأ هللا تدلل زر

 : هلوقب ةافاملا كلت نع مالسلاو ةالصلا هيلع ربعف « ةافانم امهنيبو « ريقحتلا ىضتق, ةماخنلا ءاقلاو

 لاق هبنم نب مامه نع نيحيحصلا ىفو ؛ ةكئالها مثو ؛ دجسملا لهأ دارأ : نورخآ لاقو . ىوزفيل

 ةالصلا ىلا كدحأ ماق اذإ» لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمع نع ةريره وبأ انثدح اه اذه

 قبيل نكلو « اكلم هنيع نع ناف هنيمي نع الو « هالصم ىف مادام هللا ىجاني هناف همامأ قصيي الف

 كلذق ضفةلبقلا ف ةماخن ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سنأ نعو «هنفديف هياجر تحت وأ هلامثنع

 الف هبر ىجاني هناف هتالص ىف ماق اذإ ؟دحأ ناد لاقو هديب هكخل ماقف ههجو ىف ىؤر ىتح هيلع

 در مث هيف قصبف هئادر فرط ذخأ مث لاق همدق تحت وأ هراسي نع نكلو هتلبق ىف ؟دحأ نقزبي

 : لصبلاو موثلا ىف : رشاعلا ..هحيح ىف ىراخبلا هجرخأ «ءاذكه لعفي وأ لاقو ضعب ىلع هضعب

 ةنئنملاةرجشلاهذهنم لكأ نمد مالسااو ةالصلا هيلع لاق رياجو رع نباو سنأ نع نيحيحصلا ىف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ رباج نعو «سنالا هنم ىذأتيامم ىذأتت ةكتالملا ناف اندجسم نيرقي الف

 رضخهيف ردقب ىنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأو «اندجسم لزتعيلف الصب وأ اموث لكأ نم» لاق

 لاقو « ارضاح ناك نم ضعب ىلا اهوبرق : لاقف « لوقبلا نم هيف امب ربخأف لأسف ءاحر اهل دجوف

 ل لا اللا د ع ىدايللا" نيحلحملا قاماجارحأ“. ىجابتال نم ىجانأ ىناف لكدل

 دجسملاءانيب ٍلسو هيلع هللا لص هللا ل وسر أ : تلاقابنعهللاىضر ةشئاعنعهببأ نع ةورع نب ماشه

 دجسسملا ىف سو هيلعهتلا للصهللا لوسر ناك: لاق كلام نب سنأ . بيطيو فظنب نأو ؛ رودلا ىف

 . هم هم : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادحأ لاقف ؛ دجسملا ىف لابف ىبارعأ ءاج ذإ هباححأ هعمو

 ةردعلا نم دل حلصتال دجاسملا هذه نأ : لاقف هاعد 3 هومرزت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد مث : ةالصلاو هللا ركذو نآرقلا ةءارقل ىه امإ :ءالخلاو لوبلاو

 . هيلع أوصف ءام نم ولدب سو

 هالرلا اهلل اد 1 ير يملا ناكل كوخ ا ق«ابتملا#كفاتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىعفاشلا جتحا . مارحلا دجسملاو مرا لوخد نم عنمب :هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو : ًاقلطم كلام

 لاق (اذهمبماع دعب مارا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ ) ىلاعت هلوق : اهلوأ . هوجوب



 ١ ةيآلا «هللا دجاسم عنم نم ٍظأ نمو» ىلاعت هلوق

 هيلع هنأ : هدج نع هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع . دجسملا ىف ءارشلاو عيبلا ةيهارك ىف : عباسلا

 قاحتي نأ نعو « هيف ءارشلاو عيبلا نعو ؛ دجاسملا ىف راعشاألا دشانت نع ئبمن مالسلاو ةالصلا

 دجسملا ىفءارشلاو عيبلا ملعلا لهأ نم موق هر هنأ ملعاو . ةالصلا لبق ةعملا موي دجاسملا ىف اناا

 كيلع : لاق دجسملا ىف عيبي نم رضعب هيلع رم اذإ ناكو . راسي نب ءاطعو قحسإو دمحأ لوقي هبو

 مهنع هللا ىضر باطلا نب رمع نب هللا دبع نب لاس ناكو ؛ ةرخآلا قوس اذه امتاف ايندلا قوسب

 اتوص عفري وأ ارعش دشني وأ طفاي نأ دارأ نم : لاقو « ءاحطبلا اهامس دجسملا بنج ىلا ةبحر

 موي عامتجالار قلحتلا ةيهارك ىلع لدي هانيور ىذلا ثيدحلا نأ لعاو . ةبحرلا هذه ىلا جرخيلف

 سأب ال مث ؛ ةبطخلل تاصنالاو ةالصلاو ركذلاب لغتشي لب « للعلا ةرك اذمل ةالصلا لبق ةعمجلا

 هوركف «ركذلاريغب توصلا عفرو « دجسملا ىف ةلاضلا بلط امأو . ةالصلا دعب قلحتلاو عامتجالاب

 كيلع هللا اهدر ال : لقبلف دجسملا ىف ةلاض دشني الجر عم نم : لاق هنع هللأ ىضَر ةريوه أ لع

 اذإ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ اضيأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نعو . اذهل نبت مل دجاسملا ناف

 هللا همحر ىباطخلا نامل وبأ لاق «كتراجت هللا عرأال : اولوقذ دجسملا ىف عاتبي 9 عيدي نم متيأد

 قط رك دقو ؛مهقوقح ءاضتقاو « سانلا تالماعم دوم نمط اهل نبيل رمأ لك اذه ىف لخدبو

 دروو « دجسملاف ضرءتملالئاسلا ىلع قدصتيال نأ ىري مبضعب ناكو ؛ دجسملا ىف ةلأسملا فلسا

 لعنع ركذيو.. دجسملا نم هاجرخأ : دح همزانميف رعع لاق « دجاسملا ىف دودحلا ةماقإ نع قتلا

 دودحلا اهيف ماقي نأ نم : سمخ نم ترهط دجاسملا نا : لبجت نب ذاعم:لاقؤ . هلثم ةنع هللا ضر

 مهضعب ري لو . اقوس ذختت وأ ةلاضلا اهيف دشني وأ راعشالاب اهيف قطني وأ « جارخلا اهيف ضبقي وأ

 دجسملا ىف هتأرماو ىتالجعلا نيب نعال مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نال , اسأب دجسملا ىف ءاضقلاب

 قالا ناكو. دجسملا ف رمعي نب ىحبو ىعشلاو يرش ىضقو ظ مسوهيلعهللا لص ىنلاربنمدنعر معن عالو

 دابع نع : نيحيحصلا فدجسملا ىفموناا ىف:نماثلا . دجسملا نماجر اخ ةبحرلا فنايضقي ف وأ نبةرارزو

 ؛ىرخاألا لعه.ج رىدحإاعضاودجسملا ىفايقلتسم لسوهيلعهلل للصهللال وسر ىأر هنأ,همعنع ؛ ميك نبا

 عاونأو عاجطضالاو ءاكتالا زاوج ىلعليلد هيفو «ناهثعو رمعزم كلذناك: لاق ؛ باهشنبانعو

 اهنا : لاقو ؛ هنعىهمالسااو ةالصلا هيلع هنافجاطبنالاالإ:تيبلا فاهزاوج لثمدجسملا ىفة-ارتسالا

 هللا لوسر دجسم ىف ماني ناكف ؛ هللهأال برعأ اباشناك هللادبعنأ : عفان نعو ؛ هللا رضغبي ةعجض

 اتيبمهوذخنتال : سابعنب|لاقو ؛ دجسملاىف مونلا ىف ملعلا لهأ نم موق صخرو ؛ سو هيلع هللا لص

 قازبلا» لاق.مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا نع سنأ نع.دجسملا ىفقازبلا ةيهارك ىف:عساتلا . اليقم 1

 « ا رخفد و



 ةيآلا «هللا دج اسم عنم نم مظأ نمود ىلاعت هلوق 1

 عجري ىتح نيلصملا نم بتكيو تناقلاك ةالصلا رظتني دجسملا ىف دعاةااو « تانس> رشع اهوطخي

 بيسملا ديعس تهمس : لاق ؛ محلا نب قيرز نب مكح نع كرابملا نب هللا دبع ىور (وك ) «هتبب ىلإ
 هلف ةزانج لع للص نم : لاق ؟دجسملا ىف دوعقلا مأ. كيلا بحأ ةزانجلا روضحأ : ىبأ هلأسو
 رفغتست و لاهتوهقلا حبس :ىلإ بح دجسملا ف سولجلاو «ناطاريق هلف ربقت ىتح اهعبت نهو ؛ طاريق

 بيسملانبديعسأ رفغامهللا لقف كلذ تلعف اذاف ؛ همح را مهللا ؛ هل رفغا مهللا نيمآ لوقت ةكئالملاو

 «دجاسملا دييشتب تردمأ ام» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : سابع نبا (١)دجاسملا نيب زت ىف : ثلاثا

 اهؤانب لوطي ىتلا ىهو(ةديشم جوربف)ىلاءت هلوق هنمو « هليوطتو ءانباا عفر دييشتلا نم دارالاو

 نا وأ ردح نر اكان !ءايراطللا ءفلسانلا لك: ءانلل لاقإو دجسسم ءاننب :رثع رهأ(ت)

 "01د وب لاق[ كحطقف |(: رمأف/ ءاقجسملا ىف ةقلفم نضج نم ةجزتأ ى أر .ناهنعأ نأ ىاور/ جز

 ىلا كلام ني سنأ عم انودغ : ةبالق وبأ لاق(ه ).كيلع رامدلاف ؟دجاسم متتيزو مكفحاصم متيلح اذإ

 ضعب لاقف.دجنملا اذه ىف انيلض ول : سنأ لاقف دجسمب انررف حبصلا ةالص ترضخ « ةيوازلا

 ينال افقنا نال فرخ ديم 1 لاننا حقا: واذا لاه بكل انسان ىتح : موقلا

 امتورمعي الو دجاملا ىف نوهابتي نامز ىتمأ لع ىتأيس» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 لاق مالسلاوةالصلا هيلعهنأىلسلا ٍةداتق ىلأن ع نيحيحصلا ىف .ادجسملا ةحت ىف : عبازلا . ءاليلق الإ

 نمل تنل كاذب لوقا نأ ملعاو «ساج نأ لبق نيتعكر عكريلف دجسملا مدحأ لخد اذإ»

 بهذهيلاو « لصيالو سلجي هنأ ىلا موق بهذو « قحسإو دمحأ و ىعفاشلا لوقو لوحكمو ىرصبلا

 :قسماخلا" ىأرلاباحضأو ىلا كلام اقادثو . ةادانقو :قمحنلاو حابر ىنأ نب ءاطعو نيريس نبا

 تلاق « اهيبأ نع ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف تور . دجسملا لخد اذإ لوقي |مف

 قواد ردع: لاقأو مس ودمج ىلع ىلص دجسملا لخد اذإ ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناك»

 باوب أ ىلحتفاو ؛ ىبونذىل رفغا بر لاقولسو دم ىلعص جرخ اذإو ؛ قل األ حتفاو

 ةالصلا هيلع لاق : ةريره وبأ(١)ةالصلا راظتنال دجسملا ىف دوءقلا ةلمضف ىف : سداسلا . كلضف

 مهللا هل رفغا مهللا : لوقتف هيف لص ىذلا هالصم ىف مادام كدحأ ىلع لصت ةكئالملا» مالسلاو

 ىف ىل نذُتا : لاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىنأ نوعظم نب نامْنع نأ ىورو «ثدحي ملام همحرا

 «مايصلا ىتمأ ءاصخ نا ىصتخا وأ ىصخ نم انم سيلو مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . ءاصتخالا

 :لاقف «هللا ليبس ىف داهجلا ىتمأ ةحايس نا» لاقف : ةحايسلا ىف ىل نذا هللا لوسراب : لاقف

 «ةالصلل اراظتنا دجاسملا ف سواجلا ىّتمأ بهرت نا» لاقف ؛ بهرتلا ىف ىل نذُنا هللا لوسر اب



 ١ ةيآلا هللا دجأسم عنم نمت لظَأ نمو د ىلاعت هلوق

 دعب ةالصلا راظتنا نكلو هيف طباري وزغ ملسو هيلع هللا لص ىننا نامز ىفنكي ل:لوقي ةريره ابأ

 لاق, ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دجاسملاىلا ِلظاا ىف نيئاشملا رشب» مالسلا هيلعلاق ةديرب (اي) ةالصلا

 نمت لاقي ناك: ىعازو" الا: لاق(بي)ةبجوم ةيلظملا ةليللا ىف دجسملا ىلا ىثملا نور اوناك ىخنلا

 دجسملاةرامعو « ةنسلاعارتاو , ةعاملا مول :ناسحاب نوعباتلاو مالسسلا هيلع دم باعصأ ابيلع ناك

 هيف هللا دبعي آتيب هلل ىب نم» مالسلا هيلع لاق ةريره وبأ(حي)هللا ليبس ىفداهجلاو : نآرقلا ةوالتو

 ًادجسمهلل ىبب نم» مالسلاهيلع لاقرذ وب أ(دي)توقايرو رد نه ةنجلا ىف اتيب هل هللا ىنب لالح لام نم

 لجرلا متيأر اذإ» مالسا|هيلعلاق : ىردخلا ديعس وبأ(هب).ةنجلا ىف تيب هل هتلا ىتب ةاظق ضحك ولو

 (رخآلامويلاوهّللاب نمآ نمهللا دجاسم رمعي ام])لاق ىلاعت هللا ناف ناميالاب هل اودمشاف دجسملاداتتعي

 ىلعق حل هناودللا تويبدجاسملا نا : اولاق مهنأ ملسو هيلع هللا لص هللالوسر بادكأ ضعب نع(وي)

 (حي)«هللا تويب لهأ مه هللا تويب راع نا» مالسلا هيلع لاق سنأ(زي)اهيف هراز نم مركي نأ هللا

 قوي رامعىلا:ترظن اذاف اباذع ضر الا لهأب مهل ىن أك: ىلاعت هللا لوقي» مالسلا هيلع لاق سنأ

 تلزنأ اذإ» مالسلاهيلعلاق : سنأ نع( طي)«مهنعتفرص راحسالاب نيرفغتسملا ىلاو ىف نيباحتملاو

 كتب نكيل ىحأ اع - مادردلا ىبأ ىلا نابي تك (كر يتيما نزع عاف ع نقلا ا

 تناكنملهللا نمخدقو قت لكت يب دجسملا» لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ىناف دجسملا

 نب ديعس لاق (اك )«ىلاعت هللا ناوضر ىلا طارصاا ىلع زاوجلاو ةمحرلاو حورلاب مهتود دجاسملا

 اذان. كالا ىو ءانإج مهل ناو « سانلا نم اداتوأ دجاسشلل نا. : مالم هللارديع نع : بنما

 لاق: نسحلا (بك ) مهوناعأ ةجاحفف اوناكناو : ,هوداع ىضرم اوناكناو ؛ مهنع ارا مهودقف

 سيلف موسلاحجيت الف مثايند أ ىف مهدجاسم ىف مهثيدح نوكي نامز سانلا ىلع ىنأي» مالسلا هيلع

 ةنعل مهتيحت اهب نوفرعي تامالع نيقفانملل ناد مالسلا هيلع لاق : ةريره وبأ (جك ) «ةجاح مييف هلل

 نوفلأتي ال « اربد الإ ةالصلا الو ارجه الإ دجاسملا نوبرقي الء لولغ مهتمينغو « ةبهن مهماعظو
 مالسلا هيلعلاق : ةريرهوبأو ىردخلاديعس وبأ (دك ) «راهنلاب بحس ليللاب بشخ ؛ نوفلؤي الو

 قلعمهبلق لجرو ؛ هللا ةدابع ىف ًاششن باشو ؛ لداع مامإ : هلظالإ لظال موي هلظفف هللامهلظي ةعبس»

 هللا ركذ لجرو « اقرفتو كلذىلع اعمتجا هللا ىف اباحنالجرو « هيلادوعي ىتحهنمجرخ اذإ دجسملاب

 قدصت_لجرو::هللا فاعأ, قا لاقفيلاج و نسحب تاذ ةأرما هتعد لجرو ىلع حاشا

 (25) نيحيحصلا ىف ناخيشلا هجرخأ ثيدح اذه «هنيع قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب

 ةوطخ لكبهبتاك هل بتك دجسملا ىلإ هتيب نم جرخ نم « سو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ماع نب ةبقع



 تاولصلا هثطختال ناكو  دجسملا نم هنم الزنمدعبأ ةلبقلا ىلا لصي نم ةنيدملا لهأ نم ادحأ معأام
 هللاو لاقف « ءادظااو ءاضمرلا ىف هبكرتل ارامح تيرتشا ول : هل ليقف ٠ مالسلا هيلع لوسرلا عم
 لوسراي لاقف هلأسف كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رتخأف ٠ دجسملا قولب ىلزنم نأ بحأ ام

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف.ىرابدإو ىلابقإو لفأ ىلا ىعوجرو ىاطخو ىرثأ بتكي امك هلل

 يبل ني طا قاقأ هفلمملا لاح عاقبلا تلخ لاق رباج ( د ) ٍلسم هجرخأ «عمجأ تبستحا اه كلد

 نوديرت ركنأى :ةلبهنا» هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف دجسملا برق ىلا اولقتني نأ

 هاو «مراثآ هكا 5 ةيلس ىنباي لاق كلذ اندرأ دق معن اولاقف ؛ اهيا فرقا ازاهتنأ

 ا يل ىنوملا ىح نان ) مهقح ىف تازن ةآلا هذه نأ ىردخلا نيس أ نعو؛ملسم

 ظعأ نا»لاق « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعدنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ نع (ه)( مهراآو

 ةعامجف مامالا عم اهيلصي ىتح ةالصلا رظنني ىذلاو اشم دجسسملا ىلا مهدعبأ ةالظلا ىف ارجأ كساثلا

 لاقمالسلا هيلعهنأ ىنهجلا صاع نب ةبقع ( و ) حيحصلا ىف هاجرخأ «ماني مث اهيلصي نم آرجأ مظعأ

 ىلا اهوطخي ةوطخ لكب هابتاك وأ هبتاكهل بتك ةالصلا ىعري دجسملا ىلا م مث لجرلا رهطت اذإ»

 نم جري نيح نم نيلصملا نم بتكيو تناةلاكةالصلا ىعرب ىذلا دعاقلاو تانسح رشع دجسملا

 نم : هلهآل لاذ توملا راصناألا نم الجر رضح : لاق بيسملا نب ديعس نع ( ز ) «عجري ىتح هتيب

 مهنملجر هدنسأف . ىنوعفرا :لاقف دجسملا ىف كؤاساجو كتتوخا اهأو : كلهأ : اولاةف « تيبلا ىف

 اثيدح مويلا مكث رو» ىتا لاقف . ًاريخ : هل اولاقو هيلع اودرف « موقلا ىلع ملسو هينيع حمفف هيلا

 :اباستحاالإ مويلاهويكثدحأ امو ءاباستحا ملسوهيلع هللا ل صدتلا لوس ر نم هتغفسك نما دخأ هب تث دحام

 دجسملاىلإ جرخ مث ءوضولا نسحأف هتيب ىف ًاضوتنم» لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم

 طح الإ ىرسيلا هلجر عض ملو ةسح امهلدللا ظمكادلا ىهعلاهلج رعفري ملنيملسملا ةعامج ىف ىلصي

 امضعب كردأ وهناف هلرفغدقو فرضنا مامالا 0 للص اذاف دجسملا ىأل ند ةنطخلا هه ةنعرشا

 حار مث هءوضو نسحأف أضوتنم» لاقمالسلاهيلع هنأةريره ىبأنع( ح )«(كلذك ناك ضعب هتافو

 0 مهرجأ نم كلذ صقني ملو اهرضحو اهالص نم رجأ لثم هللا هاطعأ اواص دق سانا| دجوف

 ىلب اولاق تاجردلا هب عفريو اياطخلا هب هللا وحمي د ىلع مكلدأ الأ» مالساا هيلعلاق ةريرهوبأ(ط)

 ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكوهراكملا ىلع ءوضولا غابسإ لاق هللا لوسراب

 له : اص نب دوادل نمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاق(ى ى)إسم 200 ا طابرلا مكلذف

 تعمسلاق .ىخأ نبااي ال تلق لاق (اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا اهيأاي) تلزن مف ىردت



 ا ةيالاوهللا 0 ع نم لظأ نمو» ىلاعت هلوق

 ك0 ىزخلا نإ رف.كلا ىلع مهتابث نع لاك لد ياكل

 ع ةغلامملا َْق ةيابنلا ىرُج ىرج ادع ىلاعت هّللأ هفصو دلمذ ميظعلا باذعلا افا . هيضت#ي و هيبجوب 5

 ناتلاس ةيآلاق او . ميظعلا باقعلان وقحتس مهنأ نيبف « مظلا مظعأب مهفصو مهرك ذ مدق نيذلا نآل

 هيلع لدي و دجاسملا لضف نايب ىف : لوألا . هوجو هيفو دجاسملا ماكحأ ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 عماو عدت الف هلل دجاسملا نأو) ىلاعت هلوق : اهدحأ . تاي افنارقلا امأ «لرةعملاو رابخألاو نآرقلا

 اوعد:الف) هلوقب صاصتخالا كلذ دك أ مث ءصاصتخالا مالبهتاذىلا دجاسملا فاضأ (ادحأ هللا

 لعجف (رخآلا مويلاو هللاب 57 هللأ ند رمعل اي ىلاعت هلوق 8 اهيناثو (ادحأ هّللأ عم

 اما ةيلك ناإل 3 مف ناءالا رصح ىلع اهرهاظب لدت ةيآلا لب 5 نامالا ىلعالياد دعا ةزايع

 (لاصآلاو ودغلاب ابيفهل حبسي همسا اهيفركذي و عفرتنأ هللانذأ تويبىف) ىلاعتهلوق : اهثلاث و . رصحلل

 1 نأ هلأ دك اك يَ ني لظأ نمو) ىلاعت هلوق ىهو اهريسفت ىف نقيا ةيآلا هك امعبارو

 هلوق قيال تما نوالاع ايفا دعبل ل قىعاسانوكنأ ىضتعي اهرهاظ ناف(همسا ابل

 مظعأ ىف هبيرخت ىف ىعاسلا ناكاذاف ميظع مظل كرشاا نإ لاق ىلاعت هنال كرشملا لوانت, (لظأنمو)

 اهدحأف ..رابخالا امأو . نامبالاتاجرد مظعأ ىفهترامعفف عسا نوك نآوج و: قيقا تبا د

 كلذ.نياتلاوركف بدجسملا ءان دارأ هتعرتلا يضر نافع نب نارتع ناثايب 2 ق نا ك0

 دلل اذ نمدي لجل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس : هنع هللا ىضر نامثع لاف ؛ هعدي نااايس

 ىروز اي "اا للا دب هل هللأ ند ىوخأ اور فو ءةيللا ف يفك شا د أدجسم

 هللا ىلا دالبلا ضغبأو اهدجاسم ىلاعت ىلا دالبلا بحأ» لاق مالسااو ةالصاا هيلع هنأ ةريره وأ

 امإةنمزالاو ةنكمالانأ هنأ داو حاس لا مظعت ىف ىلقعلا رسلا وهام ىلعهيبنت ربخلا اذهنأ لعاو اق ى

 دجسملا لخد اذإ هللاركذنعلفاغلانأ ىتخىلاغتهللاركذل اناكم دج لا ناك اذاذىلاعتدتلا < ذب ف رشتت

 ثرويامكلذو ؛ايندلا لع لابقال اوءارشلاو عيبا عضومهنالك|ذنمدضا!ىبعقودلاو ؛ :.هللآرك ذب لغتشا

 الفاغ ريصي هناف 6 لخداذإ هللا ركاذنا ىح « هللا يبس ف اركيتلا نعت رعءالاو : هللا نعةلفخأا

 لضف ىف: ىباثا |. عض اا 1 قاومالاو.؛ عضا وملا نا 5 تناك مرجال ؛ هللأ ع

 ا ىشم 5 هندب ىف رهطت نمه» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : 5 لاق ةرب ره ىنأ نع ( )١| دجا كلل لإ مودملا

 ضرخالا و هتليطخ 0 اهادحإ هنا وطخ تناك هللأ ضئارف نم ةضل رف ىضقيل هللأ توود نم تيب

 دجسملاىلإحاروأ ادغ نم» مالسلاو ةالصلاهيلع لاق : لاق ةريرهوبأ ( ب ) ٍلسم هاور «هتجردعف رت

 لجر كك 3 لاق بعك نب ل ) 8 ( حيحصلا قواج ردا «حار 55 ادغالك ال ننم أ ُق هل هللأ دعأ



 ةيآلا «هللا دجاسم عنم نم لظأ نمو» ىلاعت هلوق ١١

 ملعاف ( نيفئاخ الإ اهولخدي نأ مهل ناك ام كئاوأ ) ىلاعت هلوق امأ ء هيف حدق, الف صيصختلا

 ١ :لئاسم .ةنآلا نأ

 مهيلع مرحي نيذلا مث دجسملا بيرختىف اوعسو اونمآ نيذلا نأ مالكلا رهاظ 4 ىلوالا ةلأسملا إل

 : اهدحأ اهوجو فوخلا اذه ريسفت ىف اورك ذف لكلا اماع هلع< نم امأو ؛ نيفئاخ الإ هلوخد

 نينمؤملا نم صئارفلا داعتراو ةبيهلا لاحىلع نيفئاخ الإ هللا دجاسم اولخدي نأ ممل ىغبني ناك ام

 الإ بجاولاو قحلا ناك ام ىنعملاو ءاهنم نينمؤملا اوعنمبو اهيلع اولوتسي نأ الضف مهب اوشطبي نأ
 دجسملا ىلع مهربظيس هنأب نيملسملا هللا نم ةراشب اذهنأ : اهناثو « مثوتعو ةرفكتلا ملظ الول كلذ

 مهنم دحاو مارا دجسملا لخدي ال ىتح مهل نيكرشملا لذي هنأو , دجاسملا رئاس ىلعو مارحلا

 نم مبعنف دعولا اذه قدص هللا رجنأ دقو ؛ لي مل نا لتقي وأ« تقاعيف دخ وب نأ فاح اهئاخلالإ

 (كرشمم'ءلادعب نجحيال الأ ) هنع هللا ىضرركبوبأ جميح ماع مهيف ىدانو : مارحلا دجسملا لوخد

 ىلع ارهاظ ىناثلا ماعلا نم جخل « برعلا ةريزج نم دوهلا جارخاب مالسااو :ةالصلا هيلع ىنلا صأو

 ملسم 5 ريسفت وه أذهو؛ مارحلا دجسالا لخديو جب نأ ناكرزفملا نه دعا ءىرتحي ال دجاسملا

 ةيبيدحلا ماع مارحلا دج-لا نع سو هيلع هللا لص هللا لوسر مهدص ىلع دجاسلا نم عنملا لمحفف

 نيفئاخ نوريصي ثيحب مل هتبلغو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا رمأ روهظ ىلع فوخلا اذه لمحو
 لالذالاو ةيزجلاب لذلاو راغصلا نم مهقحلي ام لع فوخلا اذه لمح نأ :اهثلاثو . هتمأ نمو هنم

 ةصاخبلل اولخدي نأ و فوذلا نمضتي سمأ ىف الإ مارحلا دجساا لوخد مييلع مرحب هنأ : ابعبارو

 نأ نيكرشلل ناكام ) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو فوخلا نمضتي كلذ لكن أل , ةجاحلاو ةمكاخناو

 (نيفئاخ الإ) هلوق : ىدسلاو ةداتقلاق : ابسماخو . (رذكلاب مهسفن أل عنيدهاشهللا دجادسم اورمعي

 ايرض عجوأ الإ ىنارصن هيف دجوي الو « نيفئاخالا سدقألا تيب نولخدي ال ىراصنلا نع

 نكمتي. ل ثيحب ىراصنلا ىديأى ةنس ةثام نم رثك أ قب سدقاا:تبي نآل ء«دودرم ليوأتلا اذهو

 اةنامز ىف هللا همحر نيدلا حالص كلملا هصاختسانأ ىلا ءافئاخ الإ هيف لوخدلا نم نيكل اهي دخأ

 هنمدارملا نكل ريخلا ظفا هظفل ناكناو (نيفئاخ الإ اهولخدي نأ مهل ناكام) هلوق نأ طاش

 (هللا لوسر اوذؤت نأ مل ناكامو) هلوةك هنييو مهني ةيلختااو ؛ لوخدلا نم مهنيكمت نع ىبنلا

 مهعنمي للا نم مهقحلي ام: مهضعب لاقف « ىرخلا ىف اوفلتخا دقف (ىزخ ايندلا ىف ل) ىلاعت هلوق امأ

 لك نأ ٍلعاو . برحلالهأ ق-ىف لتقلاب و « ةمذلا لهأ ق- ىف ةيزجلاب نورخآ لاقو , دجاسملا نم

 هتفصهذهام لكف:لالذالا وناوهلا نم ةب وعلا ىرجم ىرجب ام الإ نوكي ال ىزلا ناف لمتحم كلذ



 ١ ةبآلا «هللا دجاسم عنم نمم ٍظأ نمود ىلاعت هلوق

 بارخوىراصنلا ىلعاملمحنم امأف : هوجوابلبق امم ةيآلاهذهلاصتا ةيفيكىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 مهل . ليقف , طقف ةنجلا لهأنم مهنأ اوعدا ىراصناان | ثيح نم اهلبق امب لصتت : لاق سدقملا تيب

 نم امأو ؛ اذكه امارخ ىف ىعسلاو دجاسملا بيرخت ىف مكدلماعم نأ عم كاذك نونوكت فيك

 لاق كلذك ) هلوق ىف برعلا رشم رك ذ ىرج :لاق دجاسملا رئاسو مارحلا دجسملا ىلع هلمح

 دويلا ىلإ مذلا هججو ةرف . مبمذو رافكلا عيمج 5 مرا ليقو(مهلوق لثم نوملعي ال نيذلا

 نيك رشملا ىلإ ةرمو ؛ ىراصنلاو

 نم مهنمو . دجاسملا لكهب دارملا : لاق نم مهنف ؛ مومع ( هللا دجاسم ) هلوق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 أو رك ىبال ناك دق : اولاقو , كم دجاسم نم هريغو مارهلا دجسملا نم هانرك ذ ام ىلع هلمح

 2, طقف مارحلا دجسملا ىلع هلمح نم مهنمو ؛ ةرجحلا لبق هوبرف هيف هللا وعدي ةكمب دجسم هنع هللا

 : ليق ناف . ةيبيدحلا ماع مارحلا دجسملا نع لوسرلا دصب عنملا رسف ثيح ملسم ىبأ لوق وهو

 نال نك" : اهدحأ . هوجو هيف :انلق ؟ دحاو دجسم ىلع دجاسملا ظفل لمح زوجي فيك

 دجسملاف دوجسلا عضوم دجسملا نا اهمناثو . نيه اصلا ىذأ نم لظأ نمو : ادنخاواطاه كلا

 دجاسم لب ادحاو ادجسم ةقيقحلا ىف نوك الل مارحلا

 .لاوقأ ىلع هيفلماعلا ف اوفلتخاو . بصناا لحم ىف (همسا افرك ذي نأ ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 امو ؛ تايآآلاب لسرن نأ انعنم امو ) هلثمو ؛ اذك هتعنم : لوقت كنال عنم ىلوعفم ىناث هنأ : لوالا

 : ليق هناك « نم » فذح ىلع نوكي نأ زو : شفخالا لاق : ىناثلا ( اونمؤي نأ سانلا عنم

 عبارلا . هللا دجاسم نم لذتبلا لع نوكي نأ ::قللاثلا ٠ همنا ايفا: ركنا نأ نف هللا دجاسم عنم

 « عنم » هيف لماعلاو ؛ همسا ايف ركذي نأ ةهارك ىنعم ىلع نوكي نأ زو : جاجزلا لاق

 نيلصملا عنم : امهدحأ . نيبجول نوكي 7 دجسملا بيرخت ىف ىعسلا 4 ةسماخلا ةلأسملا إ)

 نفل اولا نا وتلا مدهلاب : ىلاثلاو . ايرخ كلذ نوكيف « هلوخدنم هل نيدبعتملاو نيدبعتملاو

 سانلا عنم نال ؛ بيرختلا هيف ربظي : 3 لا هللا تيب ىلع لوأتي نأ حمصي فيك :لوقي نأ

 هب يلوم كلاما هللا ديغول ركاب نأ ليقو ؛ هل ابي رخ نوكي هيف ةدابعلا راعش ةماقا

 رجاه امل شيرق
 . لاكشا هيفو ٠ مظلا عاونأ رظعأ 1 اذه نأ ىضتقي ةبآلا رهاظ 4 ةسداسلا ةلأسملا إل

 ؛«لغفلا!1ذنه نم ا كرشلا نأ عم ميظع ملظل كرشلا نإ ) ىلاعت لاق ام ىلع ٍِلظ كرشلا نآل

 هلخد ماع هنأ بابلا ىف ام ىصقأ هنع 7 وجلاز.: لغفلا اذه قف ظعأا [ىفتلا هر نان



 ةيألا «هللا دجأسم عم نمي مظأ نمود ىلاعت هلوق ١

 ,ةيقبلا ىسو ؛ مبلتقو هلهأ رصاحو . فيجلا هيف قلأو هبرخف سدقملا تيب ازغ ىراصنلا كلمنا

 لاق : اهيناثو . رمع نمزىف مالسالا لهأ هانب ىتح ابارخ سدقملا تيب لزي لو ؛ةاروتلا قرحأو

 هناعأ ىراصنلا ضعبو « سدقملا تيب برخ ثيح رصنتخ ىف تلزن : ىدسلاو ةداتقو نسحلا

 دوييلل ًاضغب كلذ ىلع
 معلا لهأ نيب فالخ ال هنال ناطلغ ناهجولا اذه : نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركب وبأ لاق

 حيسملا دعب اوناك ىراصنلاو « ليوط رهدب مالسلا هيلع حيسملا دلوم لبقناك رصنتخب دهعنأ ريسلاب

 تيب ميظعت ىف نودقتعي ىراصنلا ناف اضيأو ,« سدقملا تيب بيرخت ىف رصنتخ عم نونوكي فيكف

 ااا ؟ رمل كلر انآ: انلاثو . هيرخ لع اوناعإ فيكف ءرثك أو دويبلا داقتعا لثم سدقملا

 هل نيعنام اوراصف « ةرجحلا ىلاهؤجلأ وةكمب هللا ىلاءاعدلا نع مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا اوعنم نيذلا

 عنف اراد لع ادجس ىب هتعهللا ىضر قيدصلا ناك دقو ؛ مارحلا دجسملا ىفهللا اوركذينأهياحأللو

 ( اهب تفاخت الو كتالصب روحت الو ) ىلاعت هلوق نا ليقو « مؤاسنو شيرق نادلو هيذؤي نم ناكو
 هيلع هللا ىلص ىنلا رهظ ىلع ةرذعلا لبج وبأ حرطو ؛ ىذؤي الثل ربجلا نم عنف «كلذ ىف تلزن

 نوك رشي الو هللا نودح وب نيذلا نيماسملا نوعنمب نيذلا نيك رشملاءال وه نم لظأ نمو ؛ ليقف سو

 عييمجو ؛ هل رك ذلاب مهتسلأو ,هيف ركفلاب ممولق نواغشي و ءاعوشخو اللذت هل نواصيو اًئيش هن

 مارحلا دجساا نعدودصننيذلاهنم دارملا :لسم وبأ لاق : اهعبارو ٠ هناطلسو هتمظعل للذتلاب مهدسج

 نع مودصو اورفك نيذلا مث) ىلاعت هلوقب دهشتساو ؛ ةيبيدحلا ماع ةنيدملا نم هيلإ بهذ نيح

 لمحو ( مارحلا دجسملا نع نودصي مثو هللإ مهمذعي ال نأ مهلامو ) هلوقبو ( مارحلا دجسملا

 مث مهب كنيرغنل ) نيقفانملا ىف لاق مك« هتيلك نم ربظيو ؛ هدب نم هللا ىلعي امب ( نيفئاخ الا ) هلوق

 « سماخ هجو هيف ىدنعو ( اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث هنأ نينوعلم الياق الا اف كنورواحب ال

 دوهيلا ىلع كلذ قش ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلوح امل هنا لاقي نأ وهو : مظنلا ةياعر ىلإ برقأ وهو

 ةبعكملا بيرخت ىف اضيأ اوعس مهلعلو : ةبعكلا ىلإ مههجوت دنع ةالصلا نع سانلا نوعنمب اوناكف

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا دجسم بيرخت ىف اضيأ اوعسو « اهبيرخت ىلع رافكناا ضعب اولمح نأب

 ىلوأ ليوأتلا اذهو : هيف مهتقيرط ءوس نيبو كلذب هللا مهماعف « ةلبقلا ىلإ نيبجوتم هيف اولصي الثا
 دوهيلا لاعفأ متابق الا ةيآلا هذه ىلع ةقباساا تايآلا ىف ركذي مل ىلادت هللا نآل كلذو : هلبق امن

 اهنم دارملا نوكي نأ ةدحاولا ةيآلا هذبب قيلي فيكف مهللاعفأ حنابق اهدعب اضيأ ركذو ؛ ىراصنلاو

 ىراصنلا ىعس ىلع ةيآلا لمح امأو مارا دجسملا نع لوسرلا ممدص ىف نيكرشملا لاعفأ حنأبق

 هانلق ام الإ قبي ملف ؛ ىزارلا ركب وبأ هحرش ام ىلع اضيأ فيعضف سدقملا تيب بيرخت ىف



 ُ ةبآلا هللا دجاسم عنم نم لظأ نمود ىلاعت هلوق

 تر ل ردع ص أ هام

 امبارخ ىف ىعسو همسا ايف 1 9 هللا َدجاَسُم عَن 0 نمو

 ري زا ه2 71872 6 كاس قدم

 ف مَ ىزخ ايندلا ىف مم َنيفئاَح الإ 8 لأ مدل َناكاَمكئلوأ

 متت م محا 0 صح

 211: ميظع باذع هدا
 هذ د وا

 ناف ٍلسو هيلع هللا ىلص دمع ةمأىف تءقو دق اهنيعب ةعقاولا هذه نأ ملعاو . لعي ال نم لاح فيكف

 ىلع نوملعيال نيذلا مث نميف اوفلتخا مث :نآرقلا ةوالت ىلع مهقافتا عم ىرخألا رفكت ةعئاط لك

 لوق ناك اذإهنأ ىلاعتنيبف ءىش ىلع اوسيلنيملسملا نا اولاق نيذلا برعلا رافك مهنأ : اذوأ . هوجو

 نأ ىلوأ برعلا رافك لوقف هياا تفتايو لبقينأ ىغبنيالبتكلا نؤرقي مثو ىراصنلاو دوهلا
 اوناك نيذلا لع ( ءىثىلع ىراصنلا تسيل دوبيلا تلاقو) هلوق انلمح اذإ هنأ : اهيناثو . هيلا تفتليال

 نيدناعملا ىلع (نودلعي ال نيذلا لاق كلذك ) هلوق انلمح , لو هيلع هللا ىلص دم نامز ىف نيرضاح

 مهئالع ىلع ( ءىث ىلع ىراصنلا تسيل دوبيلا تلاقو ) هلوقلمحنأ : اهثلاثو ٠ لمت ًاضيأ هسكعو

 لوالاو؛ ؛ مبمأوعو مهصاوخ نيب الصف مهماوع ىلع ( نودلعي ال نيذلا لاق كلذك ) هلوق لمحو

 (نوماعي ال نيذلالاق كلذك ) هلوقب مهةءزيم نف ةيآلا ىف اولخد ىراصنلاو دوبيلا لك نآل ؛ برقأ

 . مثريغ فنوكي نأ بحجب

 مهلخديو ًاعيمج مب. ذكب : نسحلا لاق : اهدحأ . هجوأ ةعبرأهيفف ( مهنيب مكحبهللاف ) ىلاعت هلوق امأ

 لخدي نم مهري : اهلاثو . بذكملا مولظملل بذكملا ملاظلا نم فاصتنالا مكح : اهيناثو . راثلا

 اوفلتخا امف لطبملاو قحا نيب مكحي : امعبارو . جاجزلالوقوهو ؛ انايع زانلا لخدي. نمو,.انانع ةجلا

 . ملعأ هللاو ء؛هيف

 000 ١ ماوه سوا اخر 7 هللا دجاسم عنم نم لظأ نمو ل ىلاعت هلوق

 لئاسمةب الا هذه نأ معا 4 ميظع باذعةرخالا ىف مو ىزخايندلا قوم نيفئاخالإ اهولخدي نأ

 9. طررشلا“ نآيي دارت ةيلالا هانم داررملا نايل هنأ عاد وفلل عمجأ «لرألا ةلأسملا)

 مع عنم نم 0 نأ: نانب.هنمأ دازملا لبا ذك هن _نعقياتانافا0كك لف نم نأ ناب خارغا نأ

 يااا ممنأ الإ ةبآلا 0 7 انني 0 ازاج ىلاءتهنلا نأ مث  امارخ ىف ىعسو دجاسملا

0 
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 ةيألا « ءىث ىلع ىراصناا تدسيل دوملا تلاقو» كا هلوق /

 ه- 6 سام رثاس هس

 »)١١« َنوُفَتع 4ف ذ اوناك مف ةءايقلا موب مي

 هيف اوناك امف ةمايقلا موي مهني مكحب هللاف مطوق لثم نودلعي ال نيذلا لاق كلذك باتكلا نولي

 مهنم قيرف لك لوق نيدو : ةبآلا هذه ىفمبلصف لوألا ربخلا ىفمهعمج امل ىلاعت هنأ عا (نوفلتخي

 : لئاسم انههو ؛ ىرخالا نيد ةفئاط لك ر كني فيكو ؛ رخآلا ىف
 هذهو هبدتعيو حصي ءىث ىلع ىأ (ءىث ىلع ىراصنلا تسيل ) هلوق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ءىثىلع تسل باةكسلا لهأاي لق ) ىلاعت هلو هريظنو . ءىث ال نم لقأ : مف وقك وهو ةمَيظَع ةعلام

 هناحبس هتافصو عئاصلاناتبش اناكنيقيرفلا نأ عم كلذ اولاق فيك : ليق 0 ( ةاروتلا اوميقت ىت>

 لوقلا كلذ ىلإ اومض امل مهنأ : لوألا . نيهجو نم باوجلا : انلق ؟ 5 ةف"ل ف ك5 قلاعكَو

 ماعلا اذه صخب نأ : ىناثلا . قدا كلذب اوتأ ام مهن اكف «لوآلا باوث طبح الطاب الوق ندحلا

 تارشلا تاب لضت" انا“ يراهم اوماتشا ىلا رؤمالا

 رابحأ مهانأ مِلسو هيلع هللا ٍلصدّتلا لوسر ىلع اومدق امل نارجن دفونأ ىور يناثلا ةلأسملا)

 ع ا رار نذل قم ىف لع متأام : دوهلا تلاقف , مهتاوصأ تعفترا ىتح اورظانتف دوهلا

 ةأروتلاو مالسلا هيلع ىمومب اورفكو ءوحن مل ىراصنلا تلاقو ؛ليجنالاو مالساا هيلع

 مالسلاه يلع ىسيع ةثعب دعب نم اوناكن يذلا أ ىلاعت هللا مانع نيذلا مث نمرف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لمحي نأ ىلوآلا ناكنإو هيلع رهاظلا ىف ليلد ال هنأ قحلا رهاظااو « مالساا هيلع دم نمز ىف وأ

 نأ ةيآلا ببس ىف لقن امل بحي الو, مالسلا ةيلع ىسيع ةثعب دعب ؛ ىراصنلا لكو ؛ دوهلا لكى لع
 هرهاظ ىلع هلمح نكمأ اذإ هاوس ةيآلاب داربالنأ ةبآلا هذه هللا لزنأف كلذب ىراصنتاا بطاخ ايدوبم
 صيصختلا ىلع هلمح ىف هجولا اف « مومعلا ديفي ( ءىث لبع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقو ) هلوقو

 رخآلاىف امهنم قيرف لكلوق اذهف اوناكذنم مهنأىراصنلاو دوهيلا ةقيرط نم مولعمو

 ملاح كلذ اولاق ىأ « سنجلل باتكلاو ؛ لاحلل واولاف (باتكتلا نوتي مهو) ) ىلاعت هلوق امأ

 بتك نم امهريغ وأ ؛ ليجنالا وأ ةاروتلا لمح نم قحو ؛بتكلال ةوالتلاو , مولعلا لهأ نم مهنأ

 ناك ةححصل ادهاشأ قاتلا قدم نيباثكلا نَم'دخاو لك نآلل ؛ قابلا: ذكي ال نأ“ ةن نما هللا

 مالسلا هيلع ىسومب قدصم ليجنالاو ؛ مالسلا هيلع ىسيعب ةقدصم ةاروتلا

 نوكي نأ بحب هركذ مدقت نم نأ ىضتقي هناف ( نويلعي ال نيذلا لاق كلذك ) ىلاعت هلوق امأ

 فالتخالا اذهنوفلتخي اوناكاذإ ةوالتااو ةفرعملا عم من :أ ىلاعت نيف ؛ قرفلا اذه حصي ىل املاع



 د ةيآلا «:ىش ىلع ىراصتلا تسيل دوهيلا تلاقود ىلاعت هلوف
 هال رث رثا عربص

 يما تسيل تراخلا تلق ءو ىث 6 لع يراصلا تسيل دووبالا تلاقو

 زر رثور رئابصر_م همس اسم 2و عور ما 722

 مكحب هللاف موق لم نوعا نيل لاق كلذك ب امكلاَولَس مث ءىش ىلع

 بيطتلا لعجب كلذ لكف ؛ ءاسنلا بولق ىلا هب ددوتيل وأ قاخلا ءاءر وأ لاملا ةرثكب رخافتلا راهظإ

 نيع وهف , دجسملا ميظعتو هللا دابع نع ةيذؤملا حئاورلا عفدو ةنسلا ةماقإ دصقتا ناكنإو « ةيصعم
 لمعلا وبفق1+!ىعاد]هتاعف امرك نأ طباضلااو ؛ تاحامملا رئاس هيلع سقف كلذت فرع اذإو « ةعاطلا

 باذع اهمارحو باح املالخ مثلا ريثل هتلبع ام لكر ؛ 1

 لوقيف ةينلانمدبال هنأ ىف ةيلقنااو ةيلقءاا هوجولا عمس اذإ لهاجلا نأ ملعا ( ةسماخلا ةلأسملا)

 امل رهظ ام ىلإ اهليمو سفنلا ثاعبنا ةينلا امبإ كلذ عيمج نع لزءمب ةينااو ناسل ثيدح وأ سفن
 لوةكوهوهباستك !ىبع ناسنالا ردقي ل لصح ل اذإ ليملاوءالجآ امإو الجاع امإ اهضرغ هيف نأ

 باستك ١ ىلإ قيرط ال لب « قشعأ نأ تيون غرافلا لوقك وأ«ماعطلا ىبتشأ نأ تيون ناعبشلا

 ملعلا اذه مث « عفانملا نم هيف امب ملعلا ل يصحت الإ ىه تسيلو هبابسأ باستك اب الإ ءىثلا ىلا ليملا

 دلولافدقتعي ملوحاكتلا ةوهش تبلغ اذافلغاوشلا رئاسنع بلقلا واخ دنع الإ ليملا اذه بجوبال

 ةووشلا ءاضقةين ىلعالإ نكمي ال لب دلولا ةين ىلع عقاوي نأ هنكمب الءالجآ الو الجاع ال احيحص اضرغ

 نعةرابعت سيل ةينلا نأ تبق دلولا ىوني فيكف ةوهشلا الإ ثعاب الو ثعابلا ةباجإ ىه ةينلا ذإ

 رست  ِبَقَق ١ بيخلاب قلعم ىمأ كلذو ءلملا اذه:لوصح نع ةرايع ضرب بلكلا وآ اللا ل

 ابضعبىف رذعتي دقو « تاقوآلا ضعب ىف

 ثعابلةباجإمهامعن 5 نموبنف مهنُف : ماسقأ تاعاطلا ىف سانلا تان نأ معا 4( ( ةسداسلا ةلأسملا)

 لماعةنجلا جال لماعلاو ةنجلاىف ةبغرلا وهو ءاجرلا ثعابل لمعي نم مبنمو «رانلا قتي هناف فوخلا

 هللا ركذ زواجبت الف بابلاألا ىوذ ةدابع امأو ؛ هلبلا ةجرد هتجردو ءوسلا ريج لاك هجّرفو هنطبل

 نوديريىتثعلاو ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا مهو هل تادكؤم لامعألا رئاسو هلالجل ابح هيف ركفلاو

 ةبسنومركللا ههجو ىلا رظنلاب نيمعنتم نوبرقملا راص مرج الف مهتاين ردقب ساناا باوثو ههجو

 ميركللا ههجو ىلا ةنجلا ميعت ةبسنك ماقملا اذهب ذاذتلالا فرمث ىلا ةنجلا ميعنب ذاذتلالا فرش

 مثو ءىث ىلعدو هيلا تسيل ىراصنلا تلاقو ءىث ىلع ىراصنلا تسيل دوهلا تلاقوإل ىلاعت هلوق



 ةيآلا «ًادوه ناكن م الإ ةنج+لا لخدي نل اولاقو» ىلاعت هلوق 1

 دجوب مل ول اهيلع لعفلا بترت بجو روتفلا تاهج عيمج نع تلخ ىتمو « ةمزاج ةين نوكت ال

 نم لضفأ ةبينلا هذه نأ ىعدنف « لعفلا نع ةتبلا كفنت ال ةينلا نأ تبث : كلذك ناكاذإو ؛ قئاع
 هللا ةفرعمب باقتلا ريونت لامع“الا عيمج نم دوصقتلا نأ : اهلوأ . هوجو نم هنايبو : لمعلا كلذ

 ركل يللا دلل هاير كياقلا اةفلظ, ليل ل قفلا و ؟!تلقلا: ةفضةينلا و: تلا كوس اع هريهطتو

 ةينلل ىنعم ال هنأ : اهيناثو . هلمع نم ريخ نمؤملا ةين مرج الف « بلقلا ىف حراوجلا ةفص ريثأت نم

 ظفحتسيل لامعأالا داري امنإو هل ادايقناو ؛ دوبعملل ةعاط لامع“الا كلت عاقيإ ىلإ دصقلا الإ

 ىلا ةيشنلاب دوضقملاك لمعلا ىلا ةبسنلاب بلقلا ىف ىذلا دصقلاو ركذلا نوكيف ؛ ريركتلاب ركذتلا

 كف الملا ىءاةفرغأ قلقلا انآ: ءاينلاثو...ةللّسولا نه لف زشأ ةوضقللا نأ كش الو: ةليساولا

 . لمعلا نم لضفأ ةينلا تناكف , دسجلا لعف مف وق

 . تاحابمو ؛ ىصاعمو « تاعاط : ماسقأ ةثالث ىلع لامعأالا نأ ملعا «ةعبارلا ةلأسملا)

 اميإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقنأ لهاجلا نظيالف ؛ ةينلاباهتاعوضوم نع ريغتت ال ىبف ىصاعملا امأ

 فيعمل فاوعإلا وها اقم معطي ىذلاكةينلاب ةعاط ةيصعملا بالقنا ىضتقي «تاينلاب لامع“الا

 وهف لصالاىف امأ « ةليضفلا فو لصالا فت اينلابةطبترمىهو تاعاطلا:ىناثلا . مارح لاهنمادجسم

 اا تاتا ةراكب ةليضفلا اأو!( ةضعم اكناراص ءانرلا يونا ناف ىلاحت هتلا«ةدانع اهب ئوتن "نأ

 رار يدهش وا نبا كين اننأ ,ةققحي نأ راحلاوأ ..ةزراتك< تان هيف ئوتنأو دجسملا "ىف دحق نك ةنليبحلا

 «هرئاز مارك | روزملا ل عق>وهللا راز دقذ دجسملا ىفدعقنم» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 5 هالو

 ءاضغإ : ابئلاثو : ةالصلا ف وه ناك راظتنالا لاح نوكف ةالصاا دعب ةالصلا رظتني نأ : اهيناثو

 عون وهو ؛ موصلاىنمىف وهو فك فاكتعالا ناف « ىغبنيالامع ءاضع الارئاسو رصبلاو عملا

 فرص : اهعبارو «دجاسملا ىف دوعقلا ىتمأ ةنابهر» مالسلاو ةالص'ا هيلع لاق كلذلو بهرت

 ال ل ابر ؟ كلعلا قعاشا ىوتباوتلا9 | :نايشماحتو ىلا ةتءهق) لا ةللكلاب رسلازو تاقلا

 لهي كلذن اف هللا فا نيف نا اشيا ب واو كتم نعنع أ 4و رمأ 2 ؛للع ةدافإ

 كافاطلا تان با نيقو 1 كاذنا ليتك ئزارطأةبفدش] قم ءاح أ كوتذلا كرتب نأ :ابنماثو + تدلا

 قلل ن1 كر كاف وأ هةناوهتحأو الإ اهتم ىق الو... تاحابملارئاثم :.ةللاثلا مسقلا

 ءاج هلل بيطت نم :ربخلا ىفو : تابراا ىلا امفرضي الو اهنعلفغي نم نارسخ ظعأ اف ؛تابرقلا

 0 وةمايقلا موي ءاج هللا ريغل بيطت نمو ؛ كسملا ير نم بيطأ هحبرو ةمايقلا موي

 1 كندلا اع ذإب معنتلاوه ناكنا ببطتلا نم دصقتا نأ ملعاف . ةينلاهذه ةيفيكىل حرشاف: تلق ناف



 0 ةبآلا « ًادوه ناكنم الإ ةنجلا لخدي نل اولاقو » ىلاعت هلوق

 سانلا نيب هتمسقل اماعط لمرلا اذه ناك ول : هسفن ىف لاقف : ةعاج ىف لمر نم نابثكب رم الجر

 ولامباوث كاطعأو ؛ كتين نسح ركشو ؛ كتقدص لبق هللا نا : هل لق : مهيبن ىلإ ىلاعت هللا حواف

 . هب تقدصتف اماعط ناك

 عفن باج : لاعفأالا نم لعف ىف هل نأ دقتغا وأ « نظ وأ « لع اذإ ناسنالا 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ؛ همدع ىلع ءىثلا كلذ دوجو حيجرت ىضتقت ةفص وهو ؛ بلطو ليم هبلق ىف رهظ ؛ رض عفد وأ

 نظااوأ « داقتعالاوأ « ملعلا كلذ : ةيناا كلت ىلع هل ثعابلاو ةينأا ىه ةدارالا هذبف : ةدارالا ىهو

 ىلعو ؛نيرمأن وكي نأ امإو ؛ ادحاو ارمأ نوكي نأ امإ لعفلا لع ثعاباا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 كلذب القتسم امهنم دحاو نوكي ال وأ ثعبلاب القتسم امبنم دحاو لكن وكي نأ اماف ىتناثلا ريدقتلا

 ادحاو ثعابلان وكي نأ : لوأالا : ةعبرأ ماسقأ هذبف ء رخآلا نود كلذب القتسم امهدحأ نوكي وأ

 هداقتعا الإ هيلا ىعاد ال لعفلا اذبف , هناكم نم ماق هآر املف , عبس ناسنالا ىلع مجه اذإ نمو

 لمعلا ىمسيو ؛ ةصلاخ ىمس:ةينلا هذبف ؛ ررضلا نم برها كرت ىف اهو ؛ عفنلا نم برحلا ىف اه

 ةجاح ريقعلا هقيفر هلأس اذإآ5 : نالقتسم ناثعاب لعفلا ىلع ,عمت< نأ : ىناثاا . اصالخإ اهبجومب

 لقتسال درفنا ول ثيحن نيفصولا نمدحاو لكشوك وك عم : اريقذ هنوكو هل اقيفر هن 0 ابيضقيف

 نكد :درفت اولا ةاملنم دحر ١ لقت الان : هقلان] مضلل ةفا رتل مساو « ءاضقتسالاب

 نوكي نأ لثه ادضاعم رخآلان وكيو امهدحأ لقتسينأ:عبارلا . ةكرا هاذه مساو « لةتسمعومجما

 هيلع لعفلا راصف ؛ سانلا ندةعاج !ٌمادأ تقو ىف رضح نأ قفتاف «تاعاطلا نف دارو: ناسنالل

 ةنواعم اذه مساو ؛ مهتدهاشم ببسب فخأ

 اهوجو هيف اوركذ ٠ هلمع نم ريخ ن :هؤملا ةين» مالسلا هيلع هلوق ريسفت ىف « ةثلاثلا ةلأسملا)

 هن“ال-ىشب نسل اذه: ةينالعاا ةغاطاتم لضفأ كلا ةعاطتونلغل لدعلاو رس لذ اا

 كاع اللا و لطعلا ركل ىلإ مؤلم ةيناا“؛ با داما ةؤاض يسافر كلن لستتي

 ةيخ ريثكلا لمعلا نأ ىلإ هانعم عجري هن ال ءىشب سيل اذهو : عطقنملا ند ريخ مكادلاو ؛ مودت ال

 : مودت لامع'الاو : ةليلق ا لضم ال نقةدلصا اع هيضشاصتاا#: للقلا ذشلا

 ء .هنف نيخاالاةن اليا لكحلا ذإ © تفتح وطاؤ.؛ هواجس محلا ند ريش هدر هيلا نإ : 0

 ةيلضف الا تايثإريخلا نمداراانوكي النأ :اهعبازو :اةارتخلا لدأ ىف نيكرتشالل حيجرتلا رهاظو

 ديفب ال هيلع تيما: لمع نال :1كفيديص رهو ء.ةلمعل اةعقاولا كا كلا نو رح هيلا كا

 روتفلا عاونأ عيمج نع لخت ملامةينلا : لاقي نأ ليوأت'ا ىف ديجلا هجولا لب « تاخاولا حاضيإ الإ



 ةبآلا «ًادوه ناكنم الإ ةنجلا لخدب نل اولاقو» ىلاعت هلوق 1
 ع

 ةعاطإ سفنلا مالسا وبذ (هلل ههجو ملسأنم) ىنعم أهأف ٠ ةقيرطلا هذه ىلا اولدعيو « هيلع مهام

 000 الا ل ف ءاعك الا فرتقأاهن ال : افاد + هوجول رك ذلاب هجولا صخ امنإو : هللا

 ىنكي دق هجولا نأ : اهيناثو . ىلوأ هريغ ناك فرشأالا عضاوت اذاف ؛ ليختلاو ركفلاو ساوحلا

 ا اذتبا الإ ؛ ههجو الإ كلاه ءىث لك) ىلاعت هللا لاق . سفنلا نع هب

 لاق اذو ؛ ركذلاب هجولا صخ مرج الف ؛ هجولا, لصحت امنإ ىهو ؛ ةدجسلا : تادابعلا ظعأ

 : ليفن نب ورمع نب ديز

 الاكل لضؤاألا 9*1 كالسأ زملا ىيجو ةسلسأو

 لالا دع ليخ  نررالا مل... كلسأا جرا دياب ثيلنبأو

 نوكيالكلذو « ءىثلاس فنهءدارأوهجولاركذو ؛ 14 الذاب ؛ رمأالا اذههسفتابهاو ءرملان وكف

 هلل ًاصلاخ : ىأ «هلل» ىنعمو : هيصاعم بنجتو ؛ ةتعاط ف سفنلا لالذإو عوضخلاو دايقنالاب الإ

 نأ ىلع ةلالد كلذ ىفو ٠ هريغب هءاجر اًماعم وأ ؛هريغ هللا عم ادباعنوكي الف ء كرش هبوشي ال

 وهو ) ىلاعت هلوق اهأو ؛ةبرقااو صالخالا ىف ةدابعلا هجو ىلع هلعف اذإ الإ هلمعب عفتني ال ءرملا

 نكل هلل نوعضاوت,دنهلا ناف : حيبق لعفب ال نسح لعفب هلل هعضاوت نوكي نأو دب ال ىأ (نسحم
 ءاج ىأ . بك ار وهو نالف ءاج : كل وةك لاحعضوم (نسحم وهو) هلوق عضومو « ةحيبق لاعفأب

 اذه عم مث ؛ مظعلا باوثلا هب ىنعي ؛ هير دنع هرجأ هلف نيذه نيب عمج نه نأ نيب مث ءابك ار نالف

 نوكي دفن زحلا امأو « لبقتسملا نم الإ نوكي الف فوخلا امأف ؛نزح الو فوخ هقتحلي ال ميعنلا

 ميعنلا نال ةداعسلا ةياهن ىلع نيرم' الاب ىلاعت هبنف«لبقتسملا نم نوكي دق اك« ىضاملاو عقاولا نم

 ؛ هلانيرمأ لع الو « هتاف رمأ لع نزح الف نزحلاو فوخلا نم صلخو رثك و ماد اذإ ميظعلا

 ريذحتو « ةقيرطلا هذه ىف بيغرت كلذففو . ةياهنلا غلب دقف ؛هريغتو هيف وه ١| عاطقنا فاخي الو

 هلثمو ؛ عمجمالوأ دحو ىلاعت هنأ لعاو « لبق نم نيروكذملا رافكلا ةقيرط ره ارا م

 عضوم ىف لاقو(كيلا عمتسي نم 6 )هلوقو(مهتعافش) )لاقم(ت انكاارمتملا ف كلم م ؟و) هلوق

 جرخ : لقي ملو (كدنع نم اوجرخ اذإ ىتح كيلا عمتسي نه مهنمو)لاقو( كيا ني أ

 كلذو :؛ صالخالا قي انبه ركذنلف ؛ صالخالا:(هلل ههجو ملسأ نم هز كروت انس انكنإتا أ ٍلعاو

 :ااتاشم ىلإ دنا و رركعاإل

 1 «تايتلاب لامع“الا امنإ» مالسلاو ةالصاا هيلع لاق  ةينلا لضف ىف (ىلوأالا ةلأسملا)
 تايليئارسالا فو ؛كتاينو كب ولق ىلا رظني امبإ و مكلاععأ ىلإ الو ىروص ىلا رظني ال هللا نإد

 ل



 ع ةيآلا «ًادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل اولاقو» ىلاعت هلوق

 سس رتالممر ور اما م سعد يا رصاص داما 2 زرت هو

 «(11)لونزحت مث الو مهيلع فوخ الو هبر كدع هرجا

 « نونزحيرهالو م,ءاعف وخال وهبر دنعهوجأ هلف نسحموهو هلل ههجوملسأ نم لب نيقداص مك نإ

 د ويسأل ملعاو . نيمل ملا بولق ىف هبشاا ءاقلإو دوبيلا طيلخت نم عبارلا عونلا وه اذه نأ معا

 مالكلا ىف ليصفت نم دب الف « دوبيلا ىف ىراصنلا الو « ةن+ا لخدت اهنا : ىراصنلا يف لوقت ال

 ةنجلا لغشي نل ىراصتلا تلاقو ء ادوه ناك نم الإ هّمجلا لس نأ ةوعلاتلاو: كف

 رفكي نيقيرفلا نم دحاو لكذأب انملع عم ؛ هاوس مالكا ىف حدي الو ٠ ىراصن ناكنهالإ
 :لزبو لزابو ءذوعو ذئاعك . دئاه عمج : دوهلاو (ىراصن وأ دوه 1 ونوك 1ولاقو) 5 رظنو ؛ رخالا

 «نم» ظفل ىلع مسالا لمح : انلق ؟ ربخلا عمجو ؛ مسالا ديحوت ىلع . ادوه ناك: لبق فيك : لبق ناف

 ناك نمالإ ) بدك نب'ىبأ أ رقو (محجل ١ لاك وهم لإ نشا ةنارقف"“ لا

 مهين ةدشل مهن ١ مث « مهتاينمتم كلذ نأ دارملاف (مهينامأ كلت) ىلاعت هلوق امأ (اينارسن وأ ايدو

 ؟ ةدحاوةينمأ (ةنجلا لخدي نل) رق( يامال لاق مل : ليقناف . هسفن ىف اقح هوردق كلذل

 مهتينمأو« ممر نمريخ نينم ولا ىلع لزني ال نأ مهتينمأ ىهو ؛ ةروكذملا ىنام الا ىلإ امب ريشأ : انلق

 هلوقو . مهينامأ ةلطابلا ىنام الا كلت : ىأ . مهريغ ةنجلا لخدي الن أ مهتينمأو ار افك هودري نأ

 كلت ) و ( ىراصن وأ ادوه ناكنم الإ ةنجلا لخدي نا ) هلوقب لصتم (مكناهرب اوتاه لق) ىلاعت

 : توملا دعب امل لمعو ؛ هسفن ناد نم سيكتاا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ضارتعا ( ميينامأ

 امنافىنلا ىلع لككتت الدهنع هللاىضر 0 و«ىام الاهللا لع 1 ؛ اهاوههسفت عبتأ نم : زجاعلاو

 اسم هيفف (.كاهرب اوتاه لق) ىلاعت هلوق امأو «ىلوتلا عئاضب

 ءاريصخا رنا ىف لهوا 0 ىلوأالا ةلأسملا)

 ليلدلا نم هلدب الف « ًاتايثإ وأ ءايفن ىعدا ءاوس ىعدملا نأ ىلع ةيآلا تلد (ةيناثلا ةلأسملا))
 رعامشلا لاق ديلقتلاب لوقا نالطب ىلع ل انالدإأ قدطأ قم كلذاو ناهربلاو

 ءاارعد لت نأ كيا "رو 7 ىعدا نم

 ايلا" ها لوخد نم هوفنا اكل تايثإ هنأ كوالا" ةرجووسال( 15 لا ةاروالا

 : مل لبق هن اك: ث لاثلا . اناهرب ا او 1 تأكل اهل

 متسحأو هلل مكهجو متلسأو؛ ؛ مكتقيرط محريغ نأ ىلب ؛ ةنجلاب نوزوفت ال ؛ هيلع مت أ ام ىلع متنأ
 اوعلقي ىكلةنجلا لخدب نم لاهل ملاح ةقرافمل انايبو  مالسالا ىف مل اسغزت كلذن م : ةنجلا كلف



 ةيآلا «ةاكرلا اوتآو ةألصلا اوميقأو» ىلاعت هلوق 0

 سس اى

 دعه ود 00 سأل اوم اومدقت 2 اكمل ا ةالصلا اومِقأَ

 ا راسها

 41 , يصب َنوامعت ام ا 97 هلا

 هر هم ع

 لق مهنأم امأ كلت سو قر لادا رع اوم ل للا 1 لأ لاَعَو

 اسس م هام سر 01 طريقك ا - 5-1 20

 مر 0 ما نم لب 011: نيقداص متنك نإ مناهرب وتاه

 نا هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفن“ال اومدقت امو ةاكرلا اوثآو ةالصلا اوميقأو ل ىلاعت هلوق

 (ريصب نروامعت اهب هللا
 اونآو ةالصلا اوميقأو ) ىلاعت هلوقب هبقع مث ؛ دوبيلا نع حفصلاو وفعلاب ىمأ ىلاعت هنأ معا

 ظحل مهمزلأ كلذكف ؛ حفصلاو وفعلا هحالصو « ريغلا ظل مهمزلأ يهنأ ىلع ابيبنت (ةاكرلا

 مث «تابجاولا نم امهادعام ىلع امهم هبنو « نيتبجاولا ةاكرلاو ةالصلاب مايقلا : اهحالصو :مهسفنأ

 تاواصلا نم تاعوطتلا : هب دارملا :رأ رهظ"الاو (ريخ نم كسفن ال أومدقت امو) هدعب لاق

 قببتال اهنا لامعاالا كلت نيع نودحب مبنأ دارملا سيلو « هنودحي مهنأ ىلاعت نيبو « تاوكزلاو

 نا ) لاق مث . هئازجوهباوث نادجو دارملانأق بف « هيف بغريال ءايشأالا كلت نيع نادجو نأالو

 ثيحنمبيغرت وهو « لامعأالا نم ريثكلا الو ليلقلاهياع قخيالهنا : ىأ (ريصب نولمعتامهللا

 « رشلا وه ىذلا هفالخ نم ريذحتو « ريثكلا ىلع ىزاحب اك ليلقلا ىلع ىزاحب ىلاعت هنأ لع لدي

 عفانملاىلا هب ىدؤي ةعاطلا نم ءرملا هيتأي اد ناك الف « هيلا ىدؤي امو نسحلا عفنلا وهف ريخلا امأو

 (نودلفت مكلعل ريلا اولعفاو) ىلاعت لاق هجولا اذه ىلعو ؛ كلذب فصوي نأ بجو ؛ ةميظعلا

 متاهرباوتاهلق مهينامأ كلت ىراصن وأ ادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل اولاق ورإ ىلاعت هلوق



 همزلل ةظوفحم لقللاو عبطلا قوُقح

 ةيرصملا ةسيببلا ةعبطملاب عبط
 ةيداليم 1988 ل ةيرجم 1هال
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 ىزارلا رخفلا مامالا ريسفت نم عبارلا ءزجلا سرسهف

 ةيالا « لع ىتمعن متالو» 1

 «مكنمال وس ركيفاناس رأه» » هد

 ةيآلا «انتايآ مكيلع ريدا لويس

 ةيآلا «عركذأ د د

 أونيعتسا اونمآنذلااسأ ايد 0

 ةيكلاب 153مل

 ىف لتقي نمل اولوتت الو» » ده
 ةيآللا «تاومأ هللا ليبس

 فوخلا نمءىثبب متوابنلو ني ل

 ةيآلا «عوجلاو

 ربل ةلبضف
 «ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا» ىلاعت هلوق

 «نوعجار هيلإانإو هللانإ» » د

 رباغش نمةورم ا وءافصلانإ» 3 د

 ةيآلا «هللا

 يالا أ ريخ عوطت نمو» ىلاعت هلوق

 ال نارك لا 0

 ةيآلا «تانيبلا 0

 «اوحلصأو اوباتنذلاالإ»

 دولا ىنعم

 ةيآلا «دمحاو هلإ كهلإو» ىلاعت هلوق

 تارودسلا قلخا فاتن

 ةيآلا عضراللاو

 كالفاآلا بيترتف : لوالا لصفلا

 كالفاللا دادعأ

2 2) 

0) 2 

0 

 ا

3 
0" 

0 

50 
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 كالفاللا ةفرعم ىف : ىناثلا لصفلا

 تاكرلا ريداقم ىف ثلاثا لصفلا

 لالدتسالا ةينك“ ى . عبارلا لصفلا

 عناصلا دوجو ىلع

 نصرا لا رجأ ناي فب لوألا لضفلا
 ضرعلا ةميدعلا عضاوملا

 ضرعب اهل ىلا عضاوملا

 ضراللا ةيرك 57

51 

"51 

11 

١1111 

1 

 ا

١111 

 قي

 ا

3 

1 
 سروهفلا 6

 نارحألا لالكتس الاى: قاثلا !لضفلا
 لاعت عناصلا دوجو لع نضاراللا

 راهنلاو ليللا فالتخا

 روحبأا ركذ

 ىلع ربا ىف كلفللا نايرحي لالدتسالا

 حايرلا فيرصت

 ةيآلا 7 هللأ كود

 « هّلل م | ونمأن نلا ورا ( ١

 ل د

 ةيآلا «باذعلا نوري

 «بابسأللا مهم تعطقت و »

 مهلامعأ هللا ميري كلذك»

 © رابلا ند نيج راخ مثامو»
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 «هب متنمآ اهلثمب اونمآ نافد ىلاعت هلوق

 « قاقشىف مهامافا ولوتناو» د> هد

 رسام م هّللأ ةغيص)» ظ» هد

 + ديالا وتطول بأ
 انزومواشلا ىف اث وجاحتأو نو ااه

 ةيآلا «كبدو

 مهاربإ نا نولوقت مأ» » د
 ةيآلا «ليعامسإو

 ةيآلا ىللامأ لعأ متتأأ لق» » د
 هداك متك نم مظأ 0

 ةيآلا «هّللأ نم هدنع

 اك كل ريك عز كاجو 2

 ةيآلا «تيسك ام

 ىسانلا نم ءابفسلا لودسو» >> د

 ةيالا «مهتلبق نع مهالو ام
 ةلنبقلا
 «تردللاو قرجملا هللا لقد لانك

 1 وةمأك انعجكلادك د

 ىلاعت هلل قولخدبلا لعف نأ ىلع ليلدلا

 ةجح ةمآلا عامجإ نأ ىلع ليادلا

 تك ةليقلا اناعج امو» ىلاعت هلوق

 ةيآلا «اهملع

 «لوسرلا عيتينم ملعنلالإ» » د
 «هللا ىده نيذلا ىلعالإا» » هد

 « كناعاعيضيلهللا ناكامو» ل " د

 ىق كلهجو لكلقت قارن دقد "د1١

 ةيآلا «ءاسلا قف

 ةحفص

0 
 ١

 ا

1 

8 

 له

1 

١5 

١5 

 لاك

5 

١5 

١5 / 

 بمه١

 7 ىزارلا رخفلا مامالا ريسفت نم عبارلا ءزجلا سرهف

 ةلبقلا ليوحت
 ةيالا ءاهاضرتةلبق كنياونلف»ىلاعت هلوق

 دجسملا رطش كهجولوف» » د

 ةيآلا «مارحلا

 ةليقلا لئالد

 مكهوجواول وفمتنك امّيحودىلاعت هلوق

 ةيآلا «هرطش

 اووأ نذل تينزنت روح اونا تا

 ةيآلا «باتكلا

 ةيآلا «مهتلبق عباتب تنأامو» 14

 «ضعبةلقعباتبمهضعبامو» > د
 « لعل نم كءاجام دل نهالا | اهأ] د

 ةيالا «نيملاظلا نم ًاذإ كير, 2

 اتكلا متانيتأ كفلاس ) لإ

 ةيآلأ «هن رذ ردد

 نْن يلف كبر م قحْلا» 2 2

 «نيرتمملا نم

 «املوم وهةهجو لكلو» » د

 ةيآلا «تاريااوةيتسا)ا)» » هد

 هللأ 1 كانا وك ا

 ةيآلا (ًاعيمج

 لوق تجرخ تح نمو 2

 ةيآلا «كهجو

 «نولمعت امع لفاشإ هلأ امو" را
 يلع ساما نارك تور 6

 ةلالا (ةجح

 عقرششاو رد لا 3



51 
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 عبارلا ءزجلا سر هف

0 
 ةيآلا «ةاكرلا

 ةينلا لضف
 ةين» ملسو هيلع هللا لص هلوق ريسفت

 «هلمع نم ريخ نمؤملا
 لامعألا ماسقأ

 دنا ل اق د د
 ىع 1ع قراصتلا
 كح ريم عنم نمي لظأ نمو» ىلاعت هلوق

 ةيآلا هللا

 د اسما ماكحأ

 دجسملا رفاكلا لوخد 5

 ةيالا«برغملاو قرشملاهتلو»ىلاعتهلوق
 هيزنتلا تابثإو ميسجتتلا فن

 ادلو هللا ذختا اولاقود ىلاعت هلوق

 ةيالا «هناحبس

 الو نوءلعيال نيذلالاقو» ىلاعت هلوق

 ةيآلا هللا انملكي

 ًاريشب قلاب كانلسرأ انإ»

 ةيآلا «اريذنو '

 دوويلا كنع ىضرت نلو»

 ةيآلا «ىراصنلا 5

 اضادكعلا مهانيتآ ندلاوأا 5 ١>

 ةيآلا «هتوالت ق ودع هر ولت

 0 روع 0 0( 2

 ا 0 ا

 ىزارلا رخفلا مامالا ريسفت نم
 م.
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50 
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 ا
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 ةيآلا «نهمتأف

 اادافإ سانلل كاكا فإ» >> د

 «نيملاظلا ىدهعلانياللاق» » د

 ءاسن اللا ةيصع

 «سانللةياثم تيبلاانلعجذإ و» ىلاعت هلوق

 مالسلا هيلع ميهاربأ ماقم

 ماقملاو رجلا لئاضف

 ةيآلا ماما اذ اذه

 دعاوقلا ميهاربإ عف رب ذإو» لاعت هلوق

 ةيآلا ها اتم اراود 2 2

 ءابن الا لعبنذلا زوج نم ىلع باوجلا

 الاوسر مف ثعبأو ائنرد ىلاعت هلوق

 ةيالا < مهنم

 ميهأربإةلم نع بغرب قمر 218 د

 ةيآلا «لسأ هبيرهل لاقذإ» » د

 هيذب ميهاربإ اب ىصوو» » 9

 ةيآلا «بوقعلو

 رضح ذإ ءادبش متنك مأ» 00

 ةيالا «توملا بوقعي
 ديلقتلا نالطب ىلع ةلالدلا

 1 ادع 1 اك كانرلاق زو اجت هلوق

 ةيآلا «ىراصت

 ةيآلا «ًافينح ميهاربإةلملب ا ا

 0111 امو سان انما اول رقد 89“ 5

 ةيآلا «انيلإ



 م الا
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 ىذارلا رخفلا مامإلل ريبكلا ريسفتلا نم ثلاثلا ءزجلا تسررق 01

 ف ف

 ءىث لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ ) ىلاعت هلوق م ( انعار ) ىلاعت هلوق ىنعم ٠0م

 . ( ربدق ( انرظنا ولوقو ) هلوق ىنعم 84
 ارانتاناننؤهت مآ١) دنا د ارت يرن كري اناا ينقط مماو

 ةيآلا ( مدلوسر ةيآلا ( باتكلا لهأ نه

 نايبلل ىلوآلا ( نم ) ىلوألا ةلأسملا

 ةمخرلاو ىحولاوه (ريذلا ( ةيناثلا 5

 ةيآلا /ايلننوأ ةبأآ نم سفن ام) ىلاعقهلوق ا

 ةغللا لصأ َْق خسنلا ل ةلأسملا ١

 خسننام )فةدراولات اءارقلاةيناثلا 2

 ةيئازج ةياآلا هذه ىف (ام) ةثلاثلا ١» ب

 ءاملعلا حالطصا ف خسأذلا ةعبارلا وه

 امعسو القع خيسذلا ةسماخلا 2

 نآرقلا ىف خسنلا عوقو ةسداسلا » ١و

 ةوالثلا وأ مكحلاامإ خوسنملاةعباسلا » مم.

 خسنلا ىف نيرسفملا فاالتخا ةنماثلا م

 و أمنم ريذي تأ ( للاعت هلوق ريسفت معو

 ) ابلثم

 لدب ىلإ الإ خسنلا زاوج ىلوالاةلأسملا ممم
 ام ىلإ ءىثلا خسن زاوج ةيناثلا د

 لقثأ وه

 ةئسأ ا خسأي ال باتكلا هك اغلا 271

 رتاودملا

 خسألا لك 0107 .لنر» ةعساتلا ماااسعأل

 قاخ ىلع ةيآلاب ةلزتعملا لالدتسا

 نآرقلا

 نيب رض ىلع( مأ ) نوك ىف: ىلو ألا ةلأسملا م.

 ىلاعت هلوقب بطاخلا نم :ةيناثلا »

 (نوديرت مأ)
 المألاؤسلاب اوتألهمهنأ : ةثلاثلا » ممم

 امك مهاؤسن وكيفيك .ةعبارلا »

 ؟ تازجعملل بلط هنأ عم

 ةبالاهذهلاصتا هوجو :ةسماخلا ١» كمعمج

 املبق اع

 (ليبسلاءا وس ) ىنعم قا ةسدانلاا »

 (باتكلا لهأ نمريثك دو ( كابن هلوق 585

 ةيآلا
 دسهلا مذ ىف ىلوآلا ةلأسلا

 دسحلا ةقيقح ىف ةيناثلا » عب

 دسحلا بئارم ىف ةثلاثلا » مو

 "201 ناسا رعسو ذةنيازللا“و

 دلل ةرثك بيع قل“ ةضاملاب د نا وو

 دلل ليما اتيابلا 1 مس دانيل وار كن ع

 دساحلا بلقب ةمئاقلا ةرفنلا ةعباسلا » ع

 ) مهسفنأ اع ضمءادعما ) ىلاعت هلوق 4

 5 ا! ليرفع لوألا ةلاسملا
 (مهسفنأ دنع

 ( او-فصاو اوفعاف ) ىلاعت هلوق
 ( ردق ءىث لك ىلع هللا نإ ) ىلاعت ةلوق ه

 ) تسرهفلا م)



 ىزازلا .رخفلأ :مامإلا نيبكلا ريسفتلا نم ثلاثلا ءزجلا تسربف

 هةحفص

 لازنالا ىنعم . ةثلاثلا ةلأسملا زوو

 الإ اهب رفكي امو ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ( نوةسافلا

 اهب رفكلا ىنس وألا الاقملا م٠4
 ةغللا قى قسدفلا! تدم ؟ةيناكلا و

 ةيآلا (ادبعاودهاعاملكوأ) ىلاعتهلوق

 ( وأ ) ف(لؤقلا »لالا ةلأسملا

 فوذح ىلءفطعلل واولا : ةيناثلا د
 ماهفتسالا اذه نمدوصقملا :ةثلاثلا د

 دبعلا ىفىتلا هوجولا : ةعبارلا د
 ؟( قيرف هذبن ) لاق مل: ةسماخلا د

 دنع نم لوسر مهءاج الو ) ىلاعت هلوق
 ةيآلا ( هللا

 اولتت ام اوعبتاو ) ىلاعت هلوق ريسفنا ".م

 ةيآلا ( نيطايشلا
 دوبيلانعةباكح (اوعبتا) : ىلو ألا ةلأسلا

 (اولتت) ىلاعت هلوق ريسفت : ةيناثلا »

 نيطايشلا ىف فالتخالا : ةثلاثلا د

 (نايلس كلم ىلع ) ىنعم :ةعبارلا » 68م

 ناملس كلم نم دارملا : ةسماخلا »
 رحسلامهتفاضإ ىف ببسلا : ةسداسلا د

 مآلسلا هيلع ناعلللل]
 ( ناهلس رفك امو ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ةغل رحلللا 02 ككفلا» لوا هلال

 عرشلا ف رعؤقرحسلاظفل : ةينادلا »

 يح

 ةعيسلاهعا اذار كعلا ماسقأ:ةثلاثلا م0

 رحسلا فنيماسملا لاوقأ : ةعبارلا ةلأسملا موو

 روظ# ريغ ر>حسلاب ملعلا ؛ ةسماخلا 2 90

 م

 ةنفص

 ؟المأرحاسلار فكي له:ةسداسلا ةلأسملا 4
 ال مأ رحاسلا لتقيجيله ةعباسلا »

 ( اورفك نيطايشلا نكلو ) ىلاعت هلوق 5

 (نكل) ىفتاءارقلا هجو ةنماثلا ةلأسملا

 ( نيكلملا ىلع لزنأ امو ) ىلاعت هلوق
 ( نيكلم ) ةءازق هجو: ةيناشلا ةلأسملا ٠

 ماللا رسأكف

 هكتالا] نفرامستأب لولا .ةئلآثلا »
 تامز قف تناك ةعقا وأ هذه : ةعبارلا "3

 : سيرد

 : ةكماخلاار

 ( تو رامو

 نوقرفي ام امهنم نوءلعتيف ) ىلاعت هلوق

 (هجوزوءرملا نيب هب

 قيرفتلا ريسفت 'ىؤ الا ةلأشملا
 ةروصلا هذم 0 امل ةيناثلا د

 ةيآلا ( مرضي امنوءعتيو ) ىلاعت هلوق 30
 ءارششلا ظفل ف ةناجتملالا لوألا ةلأسملا

 « قالخلا» ىنعم ةيناثلا »

 ( اوقتاو اونمآ مهنأ ولو ) ىلاعت هلوق

 ةيآلا

 اولوقت ال اونمآ نيذلا امأاي) » » ممم

 ةيآلا (انعار

 بطاخصىتإا عضاوملا ددع ىلوألا ةلأسملا
 ىلاعت هلوقب نيئمؤملا اهم هللا

 ( اونمآ نيذلا امأاي )
 نيتماكلا نم عنملا زاوج ةيناثلا

 ىرخاأللا ىف نذإلاو نيتفدارتملا



 اا

 هحفص

 نم دارالا ( نولتقت لف ) ةثلاثلا ةلأسملا 185
 ميفاس نه مدع

 هللا ءاسنأن ولتقت لف ) لاق ملةعبارلا د

 ( لبق نم
 تانيبلاب ىموم مكءاج دقلو ) ىلاعت هلوق 1/

 ةيآلا
 ايفر مقا اننخأ ذإو ( لاغت هلوق

 ةيآل !( روطلا مَ وف

 (انيصعو [:رموس أولاق ( ىلاعتهلوق ريسفت زم

 مظعأ نم لبجلا لالظإ ىلوألا ةلأسملا
 . تافوخلا

 (انيصعو انعمش ) اولاق مهنأ ةيناثاا د

 ةقيقح
 مهولق ىف اوبرشأو ) ىلاعت هلوق ريسفت 1

 ( لجعلا
 قاويرشاوز قيراعسالا لرالا ةلاملا

 ( لجعلا مهولق
 عقي مل بارشإلا نأ نايب ةيناثلا د

٠. 57 

 ( مكناميإ هب ركسمأي امسنب ) ريسفت مل
 ةروتلاب ناميإلا ضرغلا ىلوألا ةلأسملا

 ناميإلا ىلإ رمآلا هجوت مل ةيناثلا ه

 ؟ ضرع هنأ عم

 رادلا مكل تناك نإ لق ) ىلاعت هلوق
 ةيآلا ( ةرخآلا

 نإ توملا اونمتف ) ىلاعت هلوق ريسفت 0

 ( نيقداص 7

 ىلع توملا ىنمت قيلعت ىلوآلا ةلأسملا

 دوقفم طرش وهو نيقداص مهنوك

 همم

 ىزارلارخفلا مامإلل ريبكلا ريسفتلا نم ثلاثلا ءزجلا تسربف

 ةحفص

 وهو هبلطب توملا ىنمت ةيناثلا ةلأسملا 1و١
 ةيآلا ظفلل قفاوملا

 نانا طرفا مهندجتل و ) ىلاعت هلوق ل99

 ةيآلا ( ةايح ىلع
 هحز>زء؟ وه امو ) ىلاعت هلوق ريسفت ١و

 ( رمعي نأ باذعلا نم
 ( وه امو ) ىلاعت هلوق ىلوألا ةلأسملا

 ؟ اذ امع ةيانك
 ةغللا ىف ةحرحرلا ىنعم ةناثلا د

 ةيآلا(ليربجلأ و دعناكنملق ) ىلاعت هلوق
 لق: )ا كآقت (ةلوق بيست لوألا ةلألتملا

 ( ليربجل ًاودع ناكن م
 انناهز دوم راكنإ نالطب ةيناثلا
 مالسلا هيلع ليربج ةوادع

 (ليربج) ىف ةءارقلا هجوأ ةثلاثلا د
 (ليربج ) ىنعم ىف ةعبارلا د

 ( كبلق ىلع هلزن هنإف ) ىلاعت هلوق ريسفت
 هللا اودع ناك نم)ىلاعت هلوق ريسفت

 هكا ال و

 هلل ءادعأ ممن وك ناين

 ( لاكيم ) ىف ةءارقلا هجوأ ةيناثلا ةلأسملا
 لاكيمو ليريج ىف واولا ةثلاثلا د

 ىلإ راهضإلا نع لدع مل ةعبارلا ده
 رابظإلا
 (تانيب تايآكيلإانلرنأدقلو ) ىلاعت هلوق
 تكارالا كا تارا 51 هانم

 تانييلا

 نآرقلا ةيمست ىف هجولا : ةناثلا و

 تايآلاب
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 ىذارلا رخفلا مامالل ريبكلاا ريسفتاا نم ثلاثأ) ءزجلا تسربف

 ةحفص

 ( ميرمو ىسيع ) ىنعم ةيناثلا ةلأسملا )0<

 نم( تانيبلا ) ىف ام ةثلاثلا »

 هوجولا

 حور هانديأو ) ىلاعت هلوق ريسفت ا//

 سدقلا

 سدقلا ) ىف ةءارقلا ىلوألا ةلأسملا

 ليقثتلاو فيفختلاب

 ( حورلا ) ىنعم نايب ةيناثلا »
 . ( فلغ انبولق اولاقو ) ىلاعت هلوق
 (نونمؤي ام اليلقف ) ىلاعت هلوق ريسفت

 ىلاعت هلوق ىف هوجولا ىلوآلا ةلأسملا

 (نونمؤ, ام اليلقف )

 ( اليلق ) باصتنا ىف ةيناثلا » راو
 نم: باتك_قنايت إنو و لاعتا هلق

 قدص«نآرقلانأىف ةبشال للوألاةلأسملا ١

 ميعمامل
 ( ًاقدصم ) بصن زاج ملةيناثلا د

 ؟ ةركن اهبحاص نأ عم لاحلا ىلع
 ( امل) باوج ىف هوجولا ةثااثلا د

 لبق نم اوناكو ) ىلاعت هلوق ريسفت ٠

 ) اورفكنذلا ىلع نود>تفتسي

 اوناك ممنأ ىلع لدت ةيآلا ىلوالا ةلأسملا

 لي دمح ةوبنب نيف راع
 ؟ه.اورفك اذامل ةيناثلا »

 رفكلا نأ ىلع ةلالالا ةثلاثلا » 4
 طقف هللا, لوجلا وه سيل

 ) سدو معن ) لصأ . ىلوأألا 0 ١»

0_0 

 ١) ةحفص

 ٠ نالعف ( سئبو معن ) ٠ ةيناثلا ةلأسملا ع
 نالصأ ( سئبو معن ) ةثلاثلا
 : ةءادرلاو حالصلل

 (ديزلجرلا معن)بارع] :ةعبارلا » م*
 مذلاو دما, صوصخلا . ةسماخلا د

 ( مهسفنأ هباورتشا امسنب ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا
 ةيوصنلا ةلكت ( امزإ وألا ةلأسملا

 ةيآلا هذهىف ءارشلا ىنعم : ةيناثلا د

 ىلع بضغب واف ( ىلاعت هلوق ريسفت

 .( بضغ

 ىناثلاولوالاّبتعملا يم وألا ةلأمللا

 ةخللا ف بضغلا ىنعم : ةيناثلا د

5 - 

 بضغلاب ىلاعت هقفص وحصل : ةثلاثلا »

 باذع نرفاكللو ) ىلاعت هلوق ريسفت

 ٌ ( نيم»

 نيبو ةيآلا نيب قرفلا : ىلوألا ةلأسملا
 ( نيبم باذع ىلو ) ةلوق

 نوكيالةةيقحلا ىف باذعلا :ةيناثلا د

 اني
 ال هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه ةئلاثلا ةلأسملا

 نيرفاكلل الإ باذع
 (هللا لزنأامب اونمآ مهل ليقاذإو) ىلاعت هلوق

 (هللا ءايبنأ نولتقت لذ ) ىلاعتهلوقريسفت

 ةيالا
 ناميإلا مهاوعد ىفضفانتلا لوألا ةلأ.ملا

 ةأروتلاب

 نم نيدلا ىف ةلداجملا ةيناثلا ةلأسملا

 ءايبناآلا فرح

 /مه -ع

 مك 0-2



 ىزارلا رخفلل ريبكلا زيسفتلا نم ثلاثلا ءزجلا تسربف 507

 ةحفص

 بطاخلا ىف فالتخالا ةشلاثلا ةلأسملا ١8

 ( اناسح سانللاولوةو ) ىلاعت هلوقب
 مميوأ صخم له ةعبارلا 1

 وأ ط قف نيئم ملا سانلاب دارأا له

 ؟:نافكلا لمشي ام
 ىف نسحلا لوقلا له ةسماخلا
 ؟ ةيويندلا وأ ةينيدلا رومآلا

 بوجو ىلع لدت ةيآلا ةسداسلا »

 ةينيدلا رومألا ىف ناسحالا

 ةالصلا اومتقأو )1 لاعت أ هلوق يلفت
 (  ةاكولا | آو

 ناركنشتال مكفاثيمان ذخأذ] و) ىلاعت هلوق

 ةيآلا ) مكءامد

 نواتقت اهلا من مث ) ىلاعت هلوق ١

 ةيآلا ( مكسفنأ

 مييلع نورهاظت ) ىلاعت هلوق ريسفت ١ع
 ( ناودعلاو مثإلاب

 ( نورهاظت ) ةءارق ىلوألا ةلأسملا

 ديدشتلاو فيفختلاب

 نواعتلا وه رهاظتلا ةيناثلا 2

 ملاظلا ةناعإ مي رحت ةثلاثلا د

 مظل ىلع نيعملا بنذ ردق ةعبارلا »

 ةعاملاة نرد

 ىراسأ مك وتأي نإو ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ) م ودافت

 ممودافت ) ىف تاءارقلا ىلوألا ةلأسملا
 ىّرسالا نيب قرفلاو ( ىراسأو

 ىراسألاو

 ةحفص

 مودفتو مدافت ىف ةغللا ةيناثلا ةلأسملا اع
 نذلاواوجرخأن يذلا له ةعبارلا »د

 رثك أو داو قيرفا اودوف
 نولمعت امع لفاغب هللا امو ) ريسفت 5

 ءابلاب (ءقوامقت )اةرازق- ىلؤالا ةلأنيملا
 ءاتلابو

 ةيصحملا نع رجزةيآلا ىف ةيناثلا »
 ةعاطلا ىلع راشبو

 ةايهلا اورتشا نيذلا كئاوأ ) ىلاعت هلوق
 ةيآلا (ةرخآلاب ايندلا

 2 مهنع ففخي الف ) ىلاعت هلوق ريسفت

 ( باذعلا

 الف ) ىلاعت هلوقفف ءافلا ىلوآلا ةلأسملا
 نعال ك]زؤتجت وأ فاطعلل ( ففخغ

 ًاقلطم فيفختلا نت ةيآلا ةيناثلا د
 ىف وأ تقو لكىف ةلقلاب وأ عاطقنالاب

 تاقواألا ضعب

 (بات.كلا ىسوم انينآ دقلو ) ىلاعت هلوق

 ةيآلا
 ةغللا ىف ( انيفق ) ىنعم ىلوألا ةلأسملا

 ىموه دعب لسرلا رتاوت ةيناثلا د

 مالسلا هيلع

 نبا ىسيع انينآو ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ( تانيبلا ميسم

 مهتنمضان يذلا لسرلاءامسأ ةثلاثلا ةلأسملا

 ةيآلا
 مالسلا هيلع ىسيعز ذ مل لوألا 2

 ؟ هلبق نم لسرلا لامجإ دعب

 ا/ك _-ى_
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 الود

-2- 1 

 دل

1 

 "1 ىنزاولارخفلا مامإلل ريبكساا ريسفتتا نم ثااثلا ءزجللا تسررف

 تطاحأو ةئيسبسك نم لي) ىلاعت هلوق
 . ةبآلا ( هتيطخ هب

 دنع ديعولا ىلعم الكلا : ىلوألاةلأسملا

 | قيرفلا
 ىفنم ةغيصب ةدراولا تايألا ىف مومعلا

 . طرشلا ضرءم

 ماللاو فلآلاب ةف رعملا عملا غيصي كسلا

 . ىذلااب ةنورقملا عومجلا غيص

 اولخن ام نوقوطيس ) ىلاعت هلوق مومع
 . ( لكر ةظفلف مومعلا ( هب
 . نم ةغيصي ةب رابخإلا تامودمعلا

 .٠ نم ةخيصب ال و 2

 لهأ نع باقعلا ىنب نيعطاقلا ججح

 ةراكللا

 اوامعو اونمآ نيذلاو ) ىلامت هلوق

 .ةيآلا ) تاحلاصلا

 جراخ حلاصلا لمعلا : ىلوآلا ةلأسملا

 نامع لا" رثنللل قع

 نأ ىلع ةيآلا ةلالد :ةناثلا د
 ةنجلا لخدي دق ةريبكلا بحاص

 ىلعةيآلاب نابجلاجاجتحا , ةثلاثلا د

 الضفت اماخدي الةنجلا لخدي نمنأ

 ىبب قاثيم انذخأ ذإو ) ىلاعت هلوق

 ةيآلا ( ليئارسإ
 و نسر هنا هدو ل وال تل اسما

 . ءايلاب ( نوديعي (

 ىف فالتخالا عضوم : ةيناثلا »

 . بارعإلا نم ( نودبعي )

 هدف

 . قاثيملا اذه ةلالد : ةثلاثلا ةلأسملا )4
 اناعإ ' كدلاولابو )لاجتلرق ةيبهسسك

 هلوق ىف ءابلا لصتي مب ىلوألا ةلأسملا
 . ( اناسحإ نيدلاولابَو ) ىلاعت

 هللا ةدابع تفدرأ مل:ةيناثلا » رده

 ن.دلاولا ىلإ ناس>إلاب ىلاعت
 ميظعت ىلع ءاملعلا قافتا:ةثلاثلا د

 . نيرفاك اءاك نإ و نيدلاولا
 الأ نيدلاولاىلإ ناس>إلا : ةعبارلا د

 ملأ ةتبلا امهمذ وي

( 
 ىرقلا ىذو ( ىلاعت هلوق ريسفت

١ 

 نوذدملا براقألا مث نم : ىلوألا ةلأسملا
 (ىرقااىذو)ىلاعت هلوقب ٠ ةيآلا ىف

 ن.دلاولا قط عبات فرقا ىذ قع د

 ) ىاتيلا ( للاعت هلوق ريسف' /1 ١

 ميتيلا ىنعم ملا

 متيلا ةيعر قح : ةيناثلاو ىلوآلا ةلأملا

 براقالا قع ةياعرل لات

 ١ نيك اذللااو ( ىلاعق هلوق ريسف# (.

 . ىاتيلا نع نفك انما هلأ

 . ةخللا قانيكشاا قمم« الازازلاةلآملا
 ىذ ىلإ ناس>آلا ةرياغم : ةثلاثلا د

 . ةاكزلا نع فرقا

 ًاتسح نئانلل] ؤاوقو )| ىلاعت هلو ريت

 نر تلال
 ) كا (

 َّق تاءارقلا مزو>و .٠

 ( اولوقو)+ اوطوخ مل : ةيناثلا ١» ركاب

 8 رابخإلا كدعل



 ىذارلا رخفلا مآمالل ريبكللا' نيسفتلا نم ثلاثلا ءزجلا تسزبق “6

 هحفص

 فيفختلاب (نإ و)ءىرق : ىلوألا ةلأسملا ٠

 ةعمسلاب حتفتلا وه رجفتلا : ةيناثلا د

 ةرثكلاو

 ) 5 اونمثي ناين وعمطتنأ ) ىلاعت هلوق 1

 ةيآلا
 الكم ىنلل باطخلا له : ىلوألا ةلأنمملا مع

 نينمؤملا عم ( كل اونمؤي نأ )

 نأ ) ىلاعت هلوقب دارا : ةيناثلا د

 دوبيلا مث( كل اونمؤي
 منام داعبتسا بارسأ :ةثلاثلا » وع

 ىلاعتا هاروقن ىإ .ةاكئاقلا ام: ةعغبانزلا »

 عم ( مل اونمؤي نأ ن وعمطتفأ )

 نامإلاب ْن وفاكم مهنأ

 . ( هنوفرحي مث ) ىلاعت هلو ريمسفت

 ليدبتلاو ريرغتلا في رحتلا : ىلوأألا ةلأسملا
 ظفللا ىف نوكي نأ امإ:فيرحتلا د

 ةدقلافلوأ

 ىأ ىفو نوفرحملا مم نم:ةثلاثلا» وعم

 ؟ هوفر>ىذلا امو اوناكةنمزالا

 مادقإ نم مزأي فيك :ةمبارلا »

 لوص>ح فيرحتلا ىلع ضعبلا

 ؟ نيفايلا ناميإ نم شأيلا

 هلوق ىنعموف تالمغالا : تماما "و

 )ن وعمطتفأ ) ىلاعت

 . (نرملعي مهو ) ىلاعت هلوق ريسفت
 ىلع ةيآلاب لالدتسالا : ىلوأآلا ةلأسملا 1

 . هللا قلخ سيل مهناعإ نأ
 دناعملا ملاعلا نأ ىلعةلالدلا : ةيناثلا د

 ةدحفص

 . لهاجلا نم دشرلا نع دعبأ

 ف اردما يذلا اوةلاذإو ) ىلاعت هلوق 15

 ةيآلا انمآ

 نوداعي ال ن ايم مهنمو ) ىلاعت هلوق ١8

 ةنآلا ( باتكلا
 ( ىلا ) ىنعم : ىلوألا ةلأسملا للم

 ( ىنامآلا ) ىنعم : ةيناثلا د

 الإ)ىلاعت هلوقىفءانثتسالا :ةثلاثلا د

 ق امأ

 ًامايأالإ رانلاانسمتنل اولاقو ) ىلاعت هلوق 0

 د آلا ( ةدودعم

 ةدودعملامايألا ريشفت : ىلوألا ةلأسلا

 ضيخلانمز ةيناثلا ١٠ ١»

 تادودعموةدودعمنيبقرفلاةثلاثلا »

 هللا دنع متذحتأ لق ) ىلاعت هلوق ريسفت

 ) ًادبع

 ىر عضوملا اذهىف دبعلا لوألا ةلأملا

 ربخلاو دعولا ىرجم

 فاخب ناف) ىلاعت هلوق قاعت ةيناثلا د

 ( هدبع هللأ

 ىلاعت هلوق ىف مابفتسالا ةثلاثاا »د

 (مزعأ)
 هللا فلخت نلف ) ىلاعت هلوق ةعبارلا د

 بذكلا نع هلل هيزات ( هدبع

 دعولا مدع ىلع ةلالدلا ةسماخلا د

 رئابكللاو ىصاعملا لهأ جارخإب

 زانلا قم



 عم ىزارلا رخفلل ريبكلا ريعفتلا نم كلاثلا !ءزجلا تسربق ':

 ةحفص

 نوك أ نأ هللاب ذوعأ لاق ) ىلاعت هلوق
 . (نياهاجلا نم

 ةيآلا ( كبر انل عدا اولاق) » » ٠٠

 هلل ةدازم ابلك ثداوحلا : ةيناثلا ةلأسملا
 : قات

 نأ ىلع ةازتءملا جاجتحا : ةثلاثلا د
 . ةند< ىلاعت هللا ةئيشم

 . ( ةياسم ) ىلاعت هلوق ريسفت ا

 .(ابف ةشيالازر زا هر -

 متنك ام جرخع هللاو ) 2 »2 2 1ع

 2 نويحكل

 هلوق ىف ةلزتعملا لوق : ىلوألا ةلأسملا :٠١)
 (نومتكت متنك امجرخم هللاو )

 هللا نأ ىلع ةبآلا ةلالد : ةيناثلا د
 . تامولعملا عيمجب ماع ىلاعت

 ام رابظإ ىلع ةيآلا ةلالد . ةثلاثلا د
 ةيصحم وأ وأ ريخ نمديعلاو رس

 زو هنأ لع ةيآلا ةلالد : ةعبارلا د

 . صاخلا ةدارال ماعلا دودو

 هوبرضا اناقف ) ىلاعت هلوق ريسفت ٠

 .( امنععيب

 نسابع نبأ نع ىئورملا: لاو الا ةلاسملا 6

 نيعب رأ .اهاط ةرقنلا كحاص نأ
 . اهدجو ىت> ةئْس

 ىلاسعت هلوق, قال اقلك
 .( هوبرضا)

 حيذبىلاعت هرمأ ةمكح : ةثلاثلا د

 هع

 هةحفص

 ىذلا ضعبلاك لذ وهام : ةعبارلا ةلأسملا )مه
 ؟ ليتقلا هب اويرض

 ردقمف وذ مالكلا ف : ةسماخلا 5

 . ( قوملاهللاى< كلذك ) هلوق ريسفت ١١ه

 هوجولانم ةبآلا فام : ىلوآلا ةلأسملا
 ةيآلاب لالدتسالا فعض ةيناثلا <« وود

 . لوتةمتيملا نأ ىلع
 (كلذدعب نمو واق تسق مث ) ىلاعت هلوق ٠

 ةيآلا
 ةيزجحلاةفصض ورع : ىلوآلاأ ةلأبنملا

 . بوافلل

 مث )ىلاءعتهلوقب نوبطاخلا : ةيناثلا » لم
 باتيكلا لهأ مث ( مبولق تسق

 . ةراشإلا مسا عجرم ةثلاثلا د

 .( ةوسق كل زل نلفت هلوق ريمسفتا 0

 «وأ» فرح ىفليقام : لوألا ةلأسملا

 هوجولا نم ةبآلا ىف

 فرطعم(دشأ)ىلاعتهلوق : ةيناثلا » ووو

 فاكلا ىلع

 ىلاعت هللا فصو اذا : ةثلاثلا م

 . ةوسق,انشأنإر اغلب والا
 وهىلاعتهنأب ضارتعالا: ةبارلا ف

 هيلع 8ام ىلع ماودلا موف قلاخلا

 نك
 دشأ) ىلاعت هللا لاق اذامل : ةسماخلا د

 نسفأ ليام(
 (ةراج+لانم نإو ) ىلاعت هلوق ريسفت م.

 ةيآلا
 ما رنا مج »



 ىزارلارخفلا ريبكلا ريسفتلا نم ثلاثلا ءزجلا تلسروف "ع

 هحفص

 ةيآلا ( ىسوم اي مئلق ذإو ) ىلاعت هلوق . م؟
 ةيآلا(ماغلا كيلع اتلظو) » » مب

 (ةيرقلاهذه اولخ داانلق ذإو) » د

 ةيآلا

 (هموقل ىموم قستسا ذإو) ىلاعت هلوق 4
 .ةيآلا
 ناكم ىف فالتخالا : ىلوأللا ةلأسملا

 ءاميستس الا

 ىمرماصع قفالتخالا:ةيناثلا 5 4

 (رجحلا) ىف ماللا ىنعم : ةئااثلا م

 (ترجفناف)هلوقىفءافلا:ةعبارلا د

 نيصن نا ىسوم اي متلق ذإو ) ىلاعت هلوق 8
 . ةيآلا (دحاو ماعط ىلع
 نم رخآلا عونلا لاؤس ضارغأ

 : ماعطلا

 ربصن نل ) ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةلأسملا 43

 .ةيآلا( دحاو ماعط ىلع
 موفلاو ءاثقلا نعم : ةثلاثلا د

 ةفؤرمللا اكيأرعلا: ةعلملا رع وإر كولون
 ) نولدبتستأ)

 هرقل ل ا
 (اوطيهأ)

 نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ) ىلاءت هلوق

 . ةيآلا ( اوداه
 انعفرو مكفاثيم انذخأذإو)ه» » ٠

 .ةيآلا ( روطلا مكقوف

 اودتعا نيذلا ممدلَع دقلو)» » ٠8

 ةيآلا ( تبسلا ىف مكنم

 محا ٠6

 ةحفص

 اودتعا نيذلا مث نم : ىلو ألا ةلأسملا
 ؟ تبسلا ىف

 هذه 2 نم دوصقملا : ةيناثلا » ٠

 ةصقلا

 مالكلا فىذلا فذحلا : ةثلاثلا د

 تيسلا ىنعم : ةعبارلا و

 ةدرق اونوك محل انلقو ) ىلاعت هلوق

 . ( نيئساخ

 ءويجتلاوا ةدارفلا يده: لوألا ةلأسملا

 هلوق ىف رمآلا ىتعم : ةناثلا د

 ( ةدرق اونوك)

 خسم خسم لا فا كارلا ةتلاثلا ١-2“

 ةروصلا يسم ال بواقاا

 ةيآلا ( هموقل ىسوهلاقذإو ) ىلاعت هلوق ٠

 : حيذلاو ماليإلا نتج كوالا ةلأسملا 1١1

 ةيآلا قب ريخلا بحاولا: ةناثلا, و

 مك أب هللازإ) ىلاعتهلوق .ةثلاثلا د

 ؟ةصاخوأةماع (ةرقباوحذت نأ

 ( ًاوزو ان ذختتأ اولاق ) ىلاعت هلوق ١)

 (ًاوزه ) ىف تاءارقلا : ىلوألا ةلأسملا

 (ًاوزهان ذختتأ | ولاق) ىنعم:ةيناثلا 2

 انذختتأ ) مهوق ببس :ةثلاثلا د

 ( أوزو

 انذختتأ)مهوةبمثرفك :ةعبارلا د

 (أوزه

 تإانإو) موق ةدئاف:ىلواألا »

 (,قودتيلا هلأ ءاش



 هحفص

 ىئزارلا رخفلا ريبكلا رينسفتلا نم ثلاثلا ءرجلا "تسر

 ) عج أهتم اوطيها اناق ( ىلاعت هلوق 7<

 طوبهلارمآلار ير كس ةدئاف :ىلوألا ةلأسملا

 ءاو>و مدأ طايهإ نك امأ : ةيناثلا » 7

 سيلبإو
 هوجولا نم ىدهلا ف ام : ةثلاثلا 0

 هّللأ ىده عبت نم لاح نايب:ةعبارلا 7 ١»

 ىضاقلا دنع ةيآلا ةلالد ةةمماظا لآ

 ار

- 
١ 

 ٠ مه

 0 مك

5 

 مك

 اوبيذكو اورفك نيذلاو ) ىلاعت هلوق

 .ةيآلا ( انتايآب

 . ليئارسإ ىنبب ةصاخلا معنلا ىف لوقلا

 ىمعناورك ذاليئارسإ ىنب اي ) ىلاعتهلوق
 ةيآلا ( مكيلع تمعنأ ىتلا
 انتل كا دفع اي لالا هلال

 . ةمعنلا دح : ةيناثلا »

 ليئارسإ ىنببةصوصخلا ىنلا : ةثلاثلا »
 ًاقدصم تلزنأ امب اونمآو ) ىلاعت هلوق
 .ةيالا ( عم ال

 ةيالا (لطابلاب قحلااوسباتالو) ىلاعتهلوق
 ( ةاكرلااوثآو ةالصلا او ميقأو ) ىلاعتهلوق
 . ةيآلا

 ىف ةالضلاب مالا !ىنعم:ىلوآلا ةلأسملا

 .( ةالصلا اوميق أو ) ىلاعت هلوق

 : ةغللا ىف ةالصلا ىنعم : ةيناثلاز », 
 (ةالصلا اوميقأو)ىلاعتهلوقةثلاثلا ع

 .دوببلا عم باطخ

 0 ءانلا نورمأتأ ) ىلاعت هلوق

 اعلا رسنل : للا تلال

 ركسن ١1ا نعىهنيو فورعملاب

 صأي نأ

 هذهب ةلزتعملا جاجتحا : ةيناثلا د

2 

 ةحفص

0/4 

 . ىلاعت هلل ق ولع ريغ دبعلا لعف نأ ىلع ةيالا

 رابخأو ثيداحأ ةلمج : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هينأي الو فوردملاب رمأي نميف تدرو.

 (ةالصلاوربصلاب اونيعتساو ) ىلاعت هلوق

 .ةيآلا

 هناحبس هلوَقِب نوبطاخلا : ىلوألا ةلأسملا

 (ةالصلاوربصلاب | ونيعتساو) ىلاعتو

 9 مث نم

 ةالصلاو ريصلا ىناعم : ةيناثلا »

 زاوجىلعةيآلاب لالدتسالا :ىلوآلا د

 ىلاعت هللا ةيؤر
 ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نمدارملا : ةيناثلا د

 اورك ذا ليئارسإ ىب اي ) ىلأعت هلوق

 يالا م
 سفن ىزحت ال ًاموي اوةتاو ) ىلاعت هلوق
 !؛ةيآلا (ًائيش سفن نع

 ريذحت ظعأ ةيآلاهذه ىف : لوألا ةلأسملا

 ةيوتلا فبيغرتىوقأو ىصاعملا نع
 ةعافش ىلع ةمآلا عامجإ : ةيناثلا »

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا
 نوعرف لآ نم ّ انيجن ذإو ) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( باذعلا ءوس مكنوموسي

 0 انيجئأفرحبلا مكب انقرفذإو)ىلاعت هلوق
 .ةبآلا

 نيت وألم !اناذعا رضا و) ىلاعت هل رق

 .ةيآلا ( ةليل
 ( باتكدلا ىموم انينآ ذإو ) ىلاعت هلوق

 .ةيآلا
 ةيآلا (هموقل ىموم لاق ذإو) ىلاعت هلوق

 تكنشنأ ىلا ىمعت



 ةحفص

 عدي ي(5 8 “
 تعسر

 ىزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم ثلاثلا ءرجلا

 شيلا مكس مدآ اي انلقو ) ىلاعت هلوق ؟

 .ةبآلا (ةنجلا كجوزو
 (نكسا) هلوقنأ ىفاوفلتخا : ىلو ألا ةلأسملا

- 

 : فيلكت مأ

 . سيلبإ نعل : ةيناثلا

 | : ءاو> ةجورلاب دارا : ةثلاثلا 2

 ىف ةروك ذملا ةنجلا عون :ةعبارلا
 : ةيآلا هذه

 نك لا اللا
 الكو) ىلاعتهل وق نبب قرفلا : ةسداسلا
 ثيح نم الكف ) ةلوقو ( ًادغر اهنم
 ( انش

 هذه ابرقت الو ) هلوق : ةعباسلا
 .( ةرجضشلا

 . ةرجشلا هذه عون : ةنماثلا

 انوكتف ) ىلاعت هلوقب دارملا : ةعساتلا
 ( نيملاظلا نم

 ةيآلا ( اهنع ناطيشلا املزأف ) ىلاعت هلرق
 . مالسلا مهيلعءايبناآلاةمصع:ىلوآلاةلأسملا ٠

 نم سيلبإ نكم ع : ةيناثلا ه١6 2

 . (اوطبها ًانلقو ) ىلاعت هلوق 5
 كفاك ] اطوبملا :ىطرتا لاواألا تلأسملا

 ضراألا ف تناك اذإ و ءامسلا ىف ةنجلا

 ةدحفص

 باطخلا اذن ويطاخملا نم : ةيناثلا ةلأسملا 5
 /1 له ( اوطبها ) ىلاعت هلوق : ةثلاثلا د

 1ا/

1/7 

1 

 فز

 اخر

” 

 .٠ 9 ةحابإ مأ 00 وره

 مضعب |وطيها ) لاعتهلوق : ةعبارلا

 ًارمأ سيلو طورملاب رمأ ) ودع ضعبل

 ةوادعلاب

 ا ضل ل ماخلا و
 . نأ رفتتم الأ

 - نيملا ىعم : ةسداسأا

 تايآلا هذه ىف نأ نايب : ةعباسلا د
 . ىصاعملا لكن ع اهظع ًاريذحت

 ( تاملك هير نم مدآ قلتف ) ىلاعت هلوق
 الل ضرعتلاوهقلتلالصأ ىلو آلا ةلأسلا

 فرعي نأودب ال فلكملا : ةيناثلا د
 . ةبوتلا ةيهام

 ؟ تايلكلا هذه ىهام : ةثلاثلا

 يال" زوما نم ققحيت ةيوتلا“::ةعبازلا

 ةريغصلا نم ةمزال ةبوتلا : ةسماخلا

 .( ةنيكتاو

 . ةغللا ىف ةبوتلا لصأ: ةسداسلا
 ؟ كاوتلاروتقا تص و: ةنباحلا

 دئاوفلا نم ةيآلاهذه ىفام : ةنماثلا
 ةيزت كردي ءافتك الا ةلع : ةعيطلاتلا

 . ءاوح ةبوت نود مدآ



 "هه ةنآلا . باتكلا لهأ نم ريثكدو : ىلاعت هلوق

 كلذلو ( اليمج رجم مهرجماو ) هلوقو ( هللا مايأ نوجرال نيذلا اورفغي اونمآ نيذلا لق ) ىلاعت

 اهدحأ , ًاهوجو هيف اورك ذو ( همأبهللا أي ئي> ) لاقف ةياغب هقاع لب ماودلا ىلع كلذب أي :
 1-0 لوق وهو :اهلاثو هتمأ ةوتكأو لوسرلا ةوق هنأ : : اهناث و « نسحلا نع ةمايقلا موي ةازال| هنأ

 عوضخلا امإو ؛ مالسإلا امإ : نيرمأ دحأ نيعتي هدنع نآل لاتقلاب سمألا هنإ « نيعباتااو ةباحصلا
 اولتات ) ىلاعت هل وشب هع مدمس لل هدم نإ نايلعلا 1-36“ اكسل” لكلاب لدقكاو ةرجلا عفدل
 ىلص هللا 0 رمؤي مل هنأ هنع هللا ىضر رقابلا نعو ( رخآلا ويلا الرو هللا توتفاك ل نيذلا
 ( اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ ) هلوقب مالسلا هيلع ليربج لزن ىح لادتقب ملسو هيلع هللا

 ارد 1 هدعب و ل ”نطرب نثحج نب هللا دبع كبادكأ لتاق لادتق :لوأ"ناكفاًا فيس ةدلقو

 : 'نالاّونم انبهؤ

 ( ليلا ىلإ مايصلا اومتأ مث ) هلوةك ةياغب قاعم وهو ًاشوسنم نوكي فيك :لوألا لاؤسلا
 ملعتال تناكاذإ سمألا اهب قلعي ىلا ةياغلا نأ : باوجلا , انههاذكف ًاخسانليللا دورو نك مل نإو
 ىلإ ( ارحفصاو اوفءاف ) هلوق ل لو ًاخسانأ ن وكب نأ, نع ل دراولا كلذ جرخم ملاعرش الإ

 ةوقلا رك نفل يتاح | ناك رافكتلاو نوجتشي ون وسي تفك للثلا للا كلا منع هخسنأ نأ
 ىف ردقيف ىذالاب: لاني ناك نيءلسملا نم لجرلا نأ: ناوملا هما عالا نك ال حفصلاو

 دنع ىلاءت هللا رمأف 2 هباوعأب نيعتسإ أد هسفن نع هودع عفدي نأ ءادعالا عامجا لبق ةلالا كلت

 . الاتقو ارث اوجيبم الك حفصلاو وفعلاب كلذ

 هيف مزاي ام لمعتساو ؛ ءاعدتسالا نسح ( او-فصاو اوفعاف ) هلوق ريسفتلا ىف : ىناثلا لرقلا

 ىلع هخسن زوجي امي]و هخسن زوي ال ريسفتلا اذه ىلعو . هيف ددمشتلاو قافشإلاو حصنلا نم

 . لوالا ريسفتلا

 لاتقلاب رمآألا ىلع لمح ءاوس ديعولاب ل ريذحت وهف ( ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ ) ىلاعت هلوق امأ ١

 ردو

 هلوأو « عبارلا ءزجلا هيليو : ثلاثلا ءزجلا مت

 4 مكسفنال اومدقت امو ةاكرلا اونآو ةالصلا اوشفأَو 0 ىلاوت هلوق

 ) ماس مهاربا 2-5 فؤرلا دبع ذاتساللا هيلع قايعتلاو هحيحصت و ءزجلا اذه ةعجأر ع ىع (

 ) فتاك رهزالاب ةيبرعلا تاساردلا ةيلكب تاءارقلا مسقب شردملا (



 ةيآلا . باتكلا لهأ نم ريثك دو : ىلاعت هلوق ١64

 أي نأ وهف عفانلا لمعلا امأو ٠ دسحلا ران هبلق نم أفطنا رضاح بلقو فاص نهذب اهيف ناسنإلا
 ىلع هلبج نإو هل حدملا هناسإ فلك هيف حدقلا ىلع دسملا هثعب ناف دس+لا تاضتقمل ةداضملا لاعفالاب

 لاصياىف ىمسلاهسفن فلك هنع ريا بابسأ عطق ىلع هلمح نإو هل عضاوتلا هسفن فلك هيلع ربكسلا
 ىلإ مالا رخآ ىضفي كلذو دساحلا بحأو هيلق باط كلذ دوس#ملا فرع امبف ؛ هيلإ تاريخلا

 نيب ذئليشل دساحلا هيحام لعف دساحلا بحأ اذإ دولا نأ :لوآألا : نيهجو نم دسحلا لاوز
 ىلع دسحلا تابجوم دضب ىنأ اذإ دساهلا نأ : ىناثلا . ذنيح دسلا لوزيو دوسحللا ابحي دساحلا
 . هنع دسحلا لوزيف هل ًاعبط ةرخآلاب كلذ ريصي فلكتلا ليبس

 هعسو ىف لخاد ريغ ىمأ دوس#لا نم دساحلا بلقب ةماقلا ةرفنلا نأ معا 6 ةعباسلا ةلأسملا ١)
 رابظإ ىناثلاو؛ ةرفنلا كلت, ًايضار هنوك امهدحأ : نارمأ هعسو ىف ىذلا امأو ؟ هيلع بقاعي فيكف
 وه اذبف , هيلإ هبحلا بابسأ رجو هنع ةمعنلا كلت ةلازإ ىلإ دصصقلاو هيف حدقلا نم ةرفنلا كلت راثآ
 : ريسفتلا ل] عجرنلو ؛ فيلكتلا تحت لخادلا

 مهنأ دارملاف ( ًارافك مكامإ دعب نم مكنودري ول باتكلا لهأ نم ريثك دو ) ىلاعت هلوق امأ
 ملاعلاو ءقحو باوص نامإلا نأ مهل نيبتام دعب نم نامإلا نع نينمؤملا عوجر نوديري اوناك

 قملا نع لدعي ال قحلا نآل « هيلإ اهيقلي ةهبشب الإ هنع هدر ديري نأ زوج ال قح ىلع هريغ نأب
 نم مكب لزن ام مدلع دق : محل لاقي نأ وهو ايندلاب لصتي ام : امهدحأ : نابرض ةببشلاو ةهشب الإ
 للا مقاس 1 نامالا او 5 اف ؛ ءب ةفاخلا رارمتسا و ميل صاألا قيحو م "رايد 1 مجارخإ

 :ةاروتلا ىف ام'في رحت وأ تازجعملا ىف هبشلا حرطب : نيددلا باب ىف : ىناثلاو « ءايشآلا هذه
 : )١( لئاسم هيفف ( 0 مع ةفاذللل ( ىلاعت هلو قامأ

 دما لجال ناكامإ نامإلا نع 0 نآل مهيح نأ نيب ىلاعت هنأ ( ىلوآلا ةلأسملا )
 أو لاق م اكلذاا وتو مل مهنأ ( مهسفنأ دنع نم ًادسح ًارافك ) هلوقب ىنع : ىابجلا لاق
 امهدحأ ؛نامجو هيف ( مهسفنأ دنع نم ) هلوق نأ باو لاو « مهيف : قاخ نم ال مهلعف وه مرفك

 نمال ممووش لبق نم كلذ موي .-: 2 اودنرت نأ ارداطزبا مهنأ ىف ىندم ىلع « دوه! قلعتم هنأ

 مي 6 < نوكيف يكف قحلا ىلع ملأ م مط نيت ام دعب نم كلذ اودو مال 5 قحلا عم ل او نيردتلا لبق

 . مهسفنأ كا 00 :م امظع اي ىأ ًادسح قلعتم هنأ : ىاثلا ؟ قهلا بلط لبق نم

 الينعوملا قوح اوداؤ ا دعب دوريلا نأ ىلع لدي اذبف ( اوحفصاو اوفعاف ) ىلاعت هلوق امأ
 حفصلاو وفعلاب ىلاعت مهم أي نأ زوجب الو « هانيب ام ىلع هبشلا ءاقلإب كلذ ىف اولاتحا نامإلا نع

 دارملا نأ : لوآلا « نيرمأ دحأ ىلع هلمح بجوف ء رفك كلذ نآل ٠ اولعف اب اضرلا هجو ىلع
 ىلاعت هنءاكف تقولا ىف ةرئاثلا نيكست ىلإ برقأ كلذ نآل ؛ باوجلا نع ضارعالاو ةلباقملا كرت
 هلوقب برعلا ىكرشم نع حفصلاو وفعلاب هرمأ اذكف دوويلا نع حفصلاو وفعلاب لوسرلا صحأ

 ةيلاتلا ةدرفتملا ةلأسملا هذه ريغ فلؤملا دروب مل )١(



 قذر ةيآلا . باتكسلا لحأ نم ريثك دو : ىلاعت هلوق

 ايثدلاو نيدلا ىف هب عفتني دوسحملا نأ امأو . اههركت كلبحي تنأو كيلع اهركسش بحي ام
 لوقلا ىلإ دس+لا تجرخأ اذإ ايس ال كتبج نم مولظم هنأ وهف نيدلا ىف هتعفنم امأ . حضاوف

 كنأ. ىنعأ « هيلإ هللا اهيدهي اياده ىبف « هثواسم رك ذو هرتس كتهو هيف حدقلاو ةبيغلاب لعفلاو
 كناكف ؛ كتائيس تدادزاو كتانسح هناويد ىلإ لقن ءوسب هترك ذ اماك كناف كتانس> هيلإ ىدهت

 دادزت ناوأو نيح لك ىف لزت لو . هيلإ كنع هللا معن كلي كيلإ هنع هللا من لاوز تيهتشا
 مهنوكو .ادعألا ةءاسم قلخلا ضارغأ مهأ نأ : لوألا ء هوجو نف ايندلا ىف هتعفنم امأو ؛ ةواقش
 لب هودع توم ىهتشي ال لقاعلا لب دسحلا ملأ نم هيف تنأ ام رظعأ باذع الو نيبذعم نيمومغم

 هبلق عطقتيف هيلع هللا منذ ىلإ ناوأو نيح لكى رظنيل دسملا باذع ىف نوكيل هنايح لوط ديرب
 : ليق كلذلو « كلذب

 نك دل ةلقم 1 ورا وحاب وااو نال 31 الواد "كانا

 دسحب .نرمملماكلابماف ةسعن ىلع ادوسحم تلذ ال

 ىلع دسالا دسحي نؤولدتسيف ةمعن.اذ نوكي نأو دب ال دوسحلا نأ نوملعي سانلا نأ : ىناثلا
 وهو هعفد عاطتسي ال اسم لئاضفلا مظعأ و بقانملاو لئاضفلا عاونأب هللا دنع نم اصوصخم هنوك

 لئاضفلا عاونأب دوسحلا فاصتا ىلع لئالدلا ىوقأ نم دسحلا راصف دستحلا ثروي ىذلا
 دصاقملا ٍظعأ نم اذهو قلاخلا دنع ًابؤدلم قلخلا نييايزوذذتدريصي دساتعا نأ: كلانلا ..تقالإ ر
 لئاضفلا نع الخ امل دساحلا نآل كلذو سيلبإ ةرسم دايدزال ببس هنأ وهو : عبارلا . دوسحللل

 يدار نما سلب] ملفا ميظعلا باوثلا بجوتسا كلذب ىضر ناف اهب دوسحلا صتخا ىتلا

 بجوتساو باوثلا كلذ هتاف دسملا رهظأ لب هب ضرب ل الف « باوثلا كلذل ًابجوتسم ريصيف كلذب

 الجر دسحت كاسع كنأ : سماخلا « ىلاعت هللا بضغو سيلبإ حرفل ًابس كلذ ريصيف باقعلا
 ىتح هناسا سرخ نأ بحتو حضتفيل هأطخ فشكتو هللا نيد ىف ءىطخم نأ بحتو ملعلا لهأ نم

 مده رم ,ىسنأ ةيتيلع ىأو 5 كلذ ىلع ديزي مثل ااعأو لبس الو ملعي ال ى ىتحح ضرب و أ مكتب ال

 الف هلتقم هب بيصيل هودع ىلإ ًارجح ىدرب نم ةياثمع كنأ كمال أ 0

 رجحلا عجريفلوآلا نمدشأ ايناث هيمربودوعيف هبضغ دادزيف !مماقيف ]لا هتقدح ىلإ عجري لب هبيصي

 لك ىف ملاس هودعو هجشيف هع ىلع دوءيف مل دوءيو هظيغ دادزيف هيمعيف ىرخالا هنيع ىلع

 دساحلا لاحلب ؛ هيلع نوكحضيو هب نو>رفي هيلاو> هؤادءأو ًامئاد هيلإ عجار لابولاو «لاوحآلا
 قوس هنإف هدسح امأو ؛ توملاب تتافل تيقبولو نيعلا الإ توفي مل دئاعلا رجحلا نآل اذه نم حبتأ
 رانلا اهب لخديو نيع هل قي نأ نم هل ريخ ايندلا ىف هنيع بهذت نالفءرانلا ىلإو هللا بضغ ىلإ

 ةمعن لاذأ مث هنع اهلازأ اف دوس لا نع ةمعنلا لاوز دارأ اذإ دسالا نم هللا مقتثا فيك رظناف

 ركفت امهف ةيبلعلا ةيودآلا هذبف ( هلهأب الإ ءىسلا ركملا قيحي الو ) ىلاعت هلوقل ًاقيدصت دساحلا



 ةيآلا . باتكلا لهأ نمريثكد و: ىلاعت هلوف عم

 سنالاةدايز نيفراعلا ةرثكب لصح لب هريغ ببسإ دحأ ةذا ص ةنتالو هب ذتليو هتفرعمب حرفيو فلأ

 ابهيف قيض ال عساو رحب ىهو ؛ هللا ةفرعم ممدصقم نآل ةدسا<م نيدلا ءاسلع نيب ن وكي ال كلذلف
 لاملا نال اودساحت  هاجلاو لاما ملعلاب ءاملعلادصق اذإ مهل ؛ اهيف قيض الو هللا دنع ةلزنملا مهضرغو

 تلق لما امبمو : بواقلا ءلم هاجلا ىنعمو ءرخآلا دي اهنع تلخ دحاو دب ىف تعقو اذإ ناّيغَأ

 كلذ عنمب ل هللا ةفرعمب حرفلاب بلق ًالستما اذإ اهنآق شكلا ميظعت نع فرصنا ملاع مظعتب صخش

 مرودص ىفام انعزنو) لاقف دسلامدعإ ىلاعت هللا مبفصو كلذلف هب حرفي نأو هريغ بلق ءىلتعي نأ

 ( نيلباقةمررس ىلع ًاناوخإ لغ نم

 هيفف معلا امأ : لمعلاو معلا : نارمأ وهو دسحلل ليزملا ءاودلا ىف « ةسداسلا ةلأسملا 9
 نم كلذ ناكدقف دوجولا ىف لخد ام لكنأ ملعي نأ وهف ىلامجإلا امأ « ليصفتو ىلامجإ ناماقم
 ىف ةدئاف الف كلذك ناك ىتمو , فق, مل بجاولا ىلا هتني ملام نكمملا نآل , هردقو هللا ءاضق مزاول
 كيلعررض دسحلانأ ملعت نأ وهف ىليصفتلا امأو . دسلا لاز ءاضقلاب اضرلا لصح اذإوءهنع ةرفنلا

 ءايندلاو نيدلا ىف هب عفتني لب ايندلاو نيدلا فررض دوس#لا ىلع هيف سيل هنأو ايندلاو ندلا ىف

 هتمسق ىف هتعزانو هللا - 0 1 كلن اهدا هوجو نت ن.دلا ف كيلع ررض هنأ امأ

 ىذقو ديحوتلا ةقد> ىلع ةيانج هذهو « هتمكح خي هقاخ ىف هماقأ ىذلا هلدعو هدابعل اهمسق ىلا

 ريخلا مهيح ىف هللا ءايل وأ تقراف َنينمٌوا نم الجر تششغ نإ كنأ : اهيناثو « نامبإلا نيع ىف

 ميظعلا باقعلا : اهئلاثو « ايالبلا نينمؤملل مهتبحم ىف رافكلا رئاسو سيلب] تف راق فا داع

 نركك لو الادتملا ليا كلا ويف ايتانلا ف كيلع ارض هناوك اما و فرخ الاوق,هيلع بئرا
 مأنتو اهارت ةمعز لكب بذعتت لازن الف معنلا عا ونأ نم هللا مهيلخن ال كؤادعأو ديكلاو مهلا ىف

 كألرأ وكئادعاأل هلوصح تد رأ ام كل لص دف ًّئ ديف اف ًادبأ قبتن منع فرصنت ةيلب لكب

 كلذ نإ مث . كسفنل ةنحلا ليصحت ىف تيعسف كودعا ةنلا ديرت تنك دقق كل هلوصح كؤادعأ

 كنلع [صخيو) سو اسولار "ىف ,كحتوأ وت .كنع ةحصلا الا دأ و كندي ضرمأ كيلع ىلوتسا اذإ مخلا
 لوزت ال ةمعنلا نآل مضاوف هايندو هنيد ىف دوسحلا ىلع ررض ال 5 رشملاو معطملا ةذإ

 ءىث لكنإف « هللا هردق لجأ ىلإ مودي نأو دب الف ةمعنو لابق] نم هللا هردق ام لب كدس#< هنع

 ايندلا ىف ررض دوسحلا ىلع نكي ىل دسحلاب ةمعنلا لزت ملامبهو « باتك لجأ لكلو رادقمب هدنع

 اذهو ىدسحب دوس#لا نع لوزتو ىل تناكةمعنلا تيل لوقت كللعلو ؛ةرخآلا ىف مثإ هيلعالو

 ةمعنلا تلاز ولف ؛ كدضح ودع .نع.واختاإل اضيأ كناف كسفنل ال وأ ةيمقن هدا هنإف لبجلا ةياغ

 قاخلا نع ةمعنلا لوزت نأ تيهتشا نإو « ايندلا ىف الو نيددلا ىف ال ةمعن كيلع هلل قري ل دسحلاب

 ىبتشي داسحلا قمح نم دحاو لكنإف « لوج ًاضيأ اذهف كريغ دسح كنع لوزتالو كدسحب
 دسحلاب ةمعنلا لزي مل نأ ىفكيلع هللا ةمعنف « ريغلا نم كلذب ىلوأ تساو  ةيصاخلا هذسهب صتخي نأ



 ع - ةيآلا : باتكلا لهأن م ريثك دو : ىلاعت هلوف

 الو ربكب الو ةسابرب لغتشي النم دحب كناف « هللا دابع ىلع ريخلاب سفنلا قل اكلاخببلا

 بارطضا فصو اذإو ؛ كلذ هيلع قش هللا دابع نم دبع لاح نس هدنع فصو اذإ لام تاطب
 ىلع هللا ةمعنب لخبيو هريغل رابدإلا بح ادبأ وهف هب حرف مهشيع صخنتو ممرابدإو سانلا دومأ
 لخبي اذهف ؛ هريغ لامب لع نم ليخبلا : لاقيو ٠ هتنارخوهكلم نم كلذ نوذخأي مهن”اك« هدابع
 ثنخال] رهاظ ببس هل سيل اذهو ةطبارالو ةوادع ال هنيبو منوي سي نيذلا هدابع ىلع هللا ةمعنب

 ىف ثبخ اذهو « هببس ةلازإل هلاوز ىجري دسحلا عاونأ رئاس نآل , عبطلا ىف هتلبج ةلاذرو سفنلا

 باشا! :ةذهأ نضعي عمتج دقو ؛ ديما فال ىه هذبف . هتلازإ رسعتف ضراع ببس نع ال ةليجلا

 ىلع ابعم اهيحاص ىوقي ال ةوق ىوقيو دسحلا هيف ظعيف دحاو صخش ىف ارعيمج وأ:اهرثك, أبوأ

 اهيف عمت تادساحلا رثك أو ةفشاكملاب ةوادعلا ربظيو ةلماجحلا باجح كتبي لب ةلءاجلاو ءافخإلا

 نام رحل نحف كلف ودناي ال[ صنظ ل ا
 نييرثكت اعإ دسملا نأ ملعا . هفعضو هتوقو هتلقو دسحلا ةرثك ببس ىف ( ةسماخلا ةلأسملا ١

 لوق نم عنتمي هنآل دسحب نأ زوي دحاولا صخشلا ذإ اهانرك ذ ىلا بابسألا مهيف رثكت موق

 موق نيب رثكت امنإ بابسألا هذهو بابسآلا نم كلذ ريغل ودع هنألو ربكتي هنآلو ربكتملا

 ةنظم ةعزانملاو ضارغألا ىلع نودراوتيو تابطاخلا سلام ىف اهببسب نوعمت< طباور مهعمجت

 ةطبارلا دجوت ملاملو « ةدسام كانه سيلف ةطلاذم ال ثيف دسحلا ىلإ ةيدؤ» ةرفانملاو « ةرفانملا
 دياسعلا نود ملاعلا دس ملاعلا ىرت كلذلف ٠ ةدساحم امهنيب نكي مل مرج ال نيدلب ىف نيصخش نيب

 الو فاكسالا دسحب فاكسالا لب . رجالا دب رجاتااو « ملاعلا نود دباعلا دس دياعلاو

 ارح دس تازلاو تتاح الا دسح اع رثك 1غ نآو هاا” لجلال 2 ا

 الف فاكسالا دصقم ريغزازبلا دصقم نآل هتنباو جوزلا مأ دسحت ام رثك أ امجوز ةبرسو

 قودسلا فرط ىلإ هنع ديعبلا ةحاز» نم رثك أ هل روالا زازبلا ةحازم مث ,دصاقملا ىلع نومازتي

 عمجال دحاولا ضرغلاو دحاو ضرغ ىلع محازتلا ةوادعلا لصأر ةؤادعلا دخلا لكان ها
 هاجلا لع هصر> دتشا #.رد مع « موني دسار ثكي كلذلف « نيبسانتم الإ عمج ال لب نيدعابتم

 رافت ىلا ةلصخلا قف 7 ثي نمي ملاعلا ف نم لكد سحب هنإف ملاعلا فارطأ ىف تيصلاو ضيرعلا

 عاونأ ةلمج نمو هوركم بوبا دضو تاذلاب بوبحم لايكلا نأ هيف قيقا ببسلاو : لوفأ ام

 ىه ىنلا ةينادرفلا ىف اعزانم هنوكل ًاضغبم لايكلا ف كيرشلا ناك مرج الف  لاكلاب درفتلا لالا
 لطعاتلا عقوو هناحبس هلل الإ هلوصح عذتتما امل لايكاا نم عونلا اذه نأ الإ لاكلا باوبأ مفعأ ص

 قيض الف ةرخآلا امأ « نيمحازتملاب ىنت ال ايندلا نآل كلذو ٠ ةيويادلا رومآلاب دحلا صتخاف هنع

 هتكئالمو هتافص ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعمبخ نم مرج الف معلا ةمعن ةرخآلا لاثم امو ءاريف

 فاأ هفرعي دحاولا مواعملا لب نيفراعلا ىلع قيضت ال ةفرعملا نال كلذ فرع اذإ هريغ دسح الف

 عمرا موو



 ةيآلا . باتكسلا لهأ نم ريثك دو : ىلاعت هلوف "ع

 نأ بحأ ه-سفنب ىشتلا نع ضغبملا رمي ناف ؛ ماقتنالاو شتلا ىضتقي دقحلاو دقحلا داوي بضغلا
 دض هنأ كلذو « هتءاس ةمعن هتباصأ امبهو « حرف ءالبو ةفآ هودع باصأ امبف نامزلا هنم شتي

 نأ بابلا اذه ىف ناكمالا ىصقأو « امهقرافي الو ةوادعلاو ضغبلا مزاول نم دسحلاف هدارم

 ىوتست مث ًاناسنإ ضغبي نأ امأف «هسفن نم ةلالا كللت هركب نأو هسفن نم ةوادعلا كلت ربظي ال
 ذإ هب رافكلا هللا فصو ىذلا وه دسحلا نم.عونلا اذهو « نكسمب ريغ اذهف هتءاسمو هتارسم هدنع

 هللا نإ كظيغب اوتوم لق ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو انمآ اولاق 1 وقل اذإو ) لاق
 اودو) لاق اذكو:( اهم او>رفي ةئيس مكبصت نإو مؤوست ةنسح كسسع نإ ؛ رودصلا تاذب ملع

 . لتاقتلاو عزانتلا ىلإ ىضفأ امبر دسحلا نأ لعاو . ( مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق متنع ام

 لمحت هنكمي ال وهو هيلع عفرت ًايلاع اييعم لان اذإ هلاثمأ نم ًادحاو نإف: «ةزرعتلا : ىناثلا ببشلا

 دق هنإف.هربك عفدي نأ هضرغ لب ؛ ربكتي نأ هضرغ نم سيلو هنع بصنملا كلذ لاوز ديريف كلذ

 . هيلع هعفرتب ىضري ال هنكلو هتاواسم ىضري

 ردقيل ريغلا كلذ نم ةمعنلا لاوز ديريف هريغ مدختسي نأ هتعيبط ىف نوكي نأ : ثلاثلا ببسلا

 اولاق ذإ مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلل رافكلا رثك أ دسح ناكبابلا اذه نمو ضرغلا كلذ ىلع

 لجر ىلع نآرقلا اذه لزن ال وا ) اولاقف ؟ انسوٌؤر هل ءىطأطن فيكو ميني مالغ انيلع مدقتي تك

 راقحتسالا< ( اننيب نم مييلع هللا نم ءال ؤهأ ) شيرق لوق فصي ىلاعت لاقو ( ميظع نيتيرقلا نم

 . مهنم ةفنالاو م6

 « ( انلثم رشب الإ مت نأ ام ) اولاق ذإ ةيضاملا ممآلا نع هللا ربخأ اك بجعتلا : عبارلا ببسلا

 ( نورساخل اذإ مك 5 رشب متعطأ نثلو « ن يف انل امبموةو انلثم نيرشبل نمونأ )اولاقو

 نأ متبع وأ ) لاقو ( ةكئالملا انيلع لزن ال ول ) اولاقو ( الوسر ًارشب هللا ثعبأ ) نيبجعتم اولاقو

 ( مك رذنيل مكنم لجر ىلع مكبر نم رك ذ م ؟ ءاج
 ناف دحاو دوصقم ىلع نيمح ا زتملاب صتخ 20 0 توف نم عفوا :[سشفاخلا بيسلا

 بابلا اذه نمو.« هدوصقمب دارقنالا ىف هل انوع نوكتت, ةمعن لك ىف هيحاص دس امبنم دحاو لك

 ىف ةلزنملا لين ىلع محازتلا ىف ةوخآلا دساحتو « ةيجوزلا دصاقم ىلع محازتلا ىف تارضلا دساحت
 لهأ ىلع نيمحاز لا نيظعاولا دسا<ت كلذكو . ةءاركلاو لاملا دصاقم 7 لصوتلل نيوبألا بولق

 . مدنع لوبقلاو لاملا لين امهضرغ ناكذإ ؛ ةدحاو ةدلب

 كلذو ٠ هدوصقم ىلإ هب لسوت ريغ نم هسفن هاجلا بلطو ةسايرلا بح : سداسلا ببسلا

 هلا ىصقأ ىف هل ريظنب عمس ول هنإف « نونفلا نم نف ىف ريظنلا مدع نوكي نأ ديري ىذلا لجرلاك

 وأ دهز وأ مع وأ ةعاجش نم ةلزنملا ىف ةكرادشي اهب ىتلا ةمعنلا لاوزو هتوه بحأو كلذ هءاس
 ل .٠ هاا

 هد تيل رو دوش



 ول ةيآلا . باتكلا لهأ نم ريثك دو : ىلاءت هلوق ظ

 ( اهئلاثو ) اهب وه ىظحي ال ةلزنمب هالوم دنع ىظحيف هبحاص هقبسي نأ دحاو لك عري ذإ امهال وم

 هللا هاآ لجرو ؛ هللا ليبس ىف هقفنأف الام هللا هات 5 لجر نيتنثا ىف الإ دسح ال » مالسلا هيلع هلوق

 « ةسفانملا ىلع قلطي دق دسحلا ظفل نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو » سانلا هملءِيو هب لمعي وهف ادلع
 ةمعف ةمعنلا كات تناكاذإ امكف ةبجاولا امأ «ةحايمو ةبودنمو ةبجاو نوكست دق ةسفانملا : لوقن مث

 هنال « كلذ لثم هل نوكي نأ بح نأ هيلع بحي انههف « ةاكزلاو ةالصلاو نام إلاكةبجاو ةينيد
 ةبودنملا لئاضفلا نم ةمعنلا كلت تناك نإ امأو : مارح كلذو ةيصعملاب ًايضار ناك كلذ بح ل نإ
 ةماعلا كلت تناكنإ امأو * ةبودنم اف ةسفانملا: تناك سانا ميلعتل ريمششتلاو هللا ليس ىف قافنإلاك

 نأ امأف « ريغلا نع الاوز بح نأ مومذملاف ةلججاب و ؛ تاحابملا نم اهيف ةسفانملا تناك تاحابملا نم
 ناصقنلا لاوز نأ ىهو ةقيقد انبه نكل « مومذم ريغ اذهف هنع ناصقنلا لاوزو هل الوصح بحي

 لوزب نأ ( فاثااو ) ريغلل لصح ام لثم هل لصحي نأ ( امهدحأ ) ناقيرط هل ريغلا ىلإ ةبسنلاب هنع
 قبرطلا ةوهش نع كفنيال بلقلاداكيف نيقيرطلا دحأ نع سأيلا لصحاذاف هل لصح ملام ريغلا نع

 وهف « اهلازآل صخشلا كلذ نع ةليضفلا كلت ةلازإ ىلع ردقول ثيح هبلق دجو نإ انبهف رخألا

 ريغلا نع ةمعذلا كلت ةلازإ نع ىوقتلا هعدرت ثيحح هلق دحب ناك . نإو مرمذملا دسحلا بحاص

 ثالث » مالا هيلع هلوق نم دارملا وه اذه لعلو ؛ كلذ نع وفعي نأ ىلاعت هللا نم وجرملاف
 ىأ « غبت الف تدسح اذإ جرخم نونم هلو لاق مث . ةريطلاو نظلاو دسحلا نهنع نمؤأا كننيال

 خيشلا مالك نم هلكو دسحلا ةقيقح ىف مالكلا وه اذهف « هب لمعت الف ًائيش كبلق ىف تدجو نإ
 . هيلع هللا ةمحر ىلازغلا

 بحي نأ ( لوألا ) ةعبرأ ىه هللا همحر ىلازغلا لاق , دسلا بتارم ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 كالت لاوز بح نأ ( ةيناثلاو ) دسحلا ةياغ اذهو هل لصح ال كلذ ناكنإو ةمعنلا كلت لاوز
 بح وهو هريغ اهلا: ةذفان ةيالو وأ ةلمج ةأرما وأ ةنسح راد ىف هتيغر لم كلذو هيلإ هنع ةمعنلا

 نأ ( ةثلاثلا ) ضرعلاب بولطف هريغ نع هلاوز امأف ؛ هل هلوص> تاذلاب بولطملاف ؛ هل نوكنت نأ
 اً توافتلا ربظت هل كل هاو لح الكا نع لع لاف“ التم ةضقمل ىبدشي لب ابتعدت ١

 4ع وفحملا وره ريخاألا اذهو 2 اهاوز بع هلؤ لصح ١ نأف 3 أمام هكمتل ىممشل نأ ) ةعبارلا (

 ل كر ةيناثلاو ةمرمم ريغو ةمومذم 5 ةثلاثلاو 4 نيدلا ف ناك نإ هيلإ ككودنملاو ايندلا َْق ناكنإ

 هينمتف ( ضع ىلع مكضحإ هب هللا لضف ام اونمت: الو ) ىلاعت لاق ضحم مومذم : لواألاو . ةثلاثلا نم

 . مومذ» وهف كلذ نيع هينمت امأو مومذم ريغ كلذ لثمل

 : بابسأ ةعبس دسحلل هيلع هللا ةمحر ىلازغلا خيشلا رك ذ 4 ةعبارلا ةلأسملا إ)

 كلذو « هيلع بضغو هبلق هضغبأ ناسنإ هاذآ نم ناف « ءاضغبلاو ةوادعلا : لوآلا ببسلا



 ةرآلا . باتكلا ل هأ نمريثك دو : ىلاعت هلوق فول

 ةمذمالإ سلاجملا نملانيال دساحلا لبق : سءاخلا « ةمعنلالاوز الإهيضرب ال هناف دساهلا الإ هاضر

 دنع لاني الو , ًانغو ًاعزج الإ قلخلا نم لاني الو « ًاضغبو ةنعل الإ ةئالملا نم لاني الو ءالذو
 . الاكو ةحيضف الإ فقوملا دنعو.« الوهو ةدشالإ عزفلا

 اذ_مف الارز تدرأ ناف ةمعنب كيخأ ىلع هللا معنأ اذإ : دسحلا ةقيقح ىف ( ةيناسثلا ةلأسملا )
 « لاح لكب مارخ لوآلا امأ « ةسفانملاو ةطبغلا وه اذبف ابلثم كسفنل ثيهنشا نإو .دسحلا وه
 بحتامكناف اهلا وزال كتب كرضي الفداسفاو رشاا لع اهم نيعتسي رفاكوأ رجاف اهباصأ ةمعن الإ

 لدي ىذلاو . ىذالاو رشااو داسفلا ىلإ اهم لسوتي انإ ثيح نم لب ةمعن اهنإ ثيح نم الاوز

 دعب نم كنودري ول ) ىلاست هلوق ىهو ةيآلا هذه ( اهدحأ ) تايآ انركذ ام دسحلا نأ ىلع

 (اهيناثو ) دسح نامالا ةمعن لاوز مح نأ ريخأف ( مهسفنأ دلع *ا حلات انانك" منامإ

 مكسسمت نإ ) ىلاسعت هلوق (اهئلاثو ) ( ءاوس نونوكستف اورفك اكن ورفكت ول اودو ) ىلا-عت هلوق
 ؛نامزال-:م ةثامشااو دسحلاو « ةتاهث حرفلا اذهو ( اهب او>رفي ةئيس ميصآ نإو ممؤدت ةنشخ

 فسويل اولاق ) هلوقب مهمولف ىف امعربعو فسوي ةوخإ ذسح ىلا هللا رك ذ ( اهعبارو )

 ةاودنرطا ياو وب اولتقا : نيبم لالض ىنل انايأ نإ ةبصع يو انم ايا ىلإ كارو

 ةمعنلا كلت لوصح مهتهارك نع ةرابعهل مدسح نأ ىلاعت نيبف ( كيبأ هجو مكل لخم 2

 هب قيضت ال ىأ ( اوتوأ ام ةجاح مرودص ىف نود حب الو ) ىلأهت هلوق ( امسماخو ) هل
 راكنإلا ضرعم ىف ىلاعت لاق : اممداسو ءدسحلا مدعب مبيلع هللا ىنثأف ٠ نومتغي الو مرودص

 ةدحاو ةمأ سانلا ناك) ىلاعت هللا لاق : اهعباسو ( هلضف نم هللا مهأنآ ام ىلع ساناا نودسحب مأ)

 ىف ليق ( مهيب رغب تانيبلا مهتءاج ام دعب نم هوتوأ نيذلا الإ ) هلوق ىلإ ( نييبالا هللا ثعبف
 لزنأف ( مهنيب ًايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ اوقرفت امو ) ىلاعت هلوق : اهنماثو « ًادسح : ريسفتلا
 لوبقو ةسايرلاب درفنينأ دحاو لكدارأ ذإ ءاوفلتخاو اودساحتف هتعاط ىلع منيب فلؤيل ملعلا هللا

 اولاق ًاموق اولتاق اذإ مالسلا هيلع ىنلا ثعبم لبق دوويلا تناك : سابع نبا لاق : اهعسأتو ٠ لوقا
 نم ولاه ياكم اذه ديالا لل كوع عدرا( قامكتلاب و دانس: نأ انعتدقو فدلاىنلاب كلاش
 اوناكو ) ىلاعت اقف هايإ مهتقرعم دعب هب اورفكو هوفرع ليعامس] دلو نم مالسلا هيلع ىنلا ءاج
 ًادسح ىأ ( ًايغب هللا لزنأ امب اورفكي نأ ) هلوق ىلإ (اورفك نيذلا لع نوحتفتسي لبق نه
 ؟ هيف لوقت ام ىمعل ىنأ لاقف كدنع نم ىمعو ىنأ ءاج : مالسلا هيلع ىنلل ىح تنب ةيفص تلاقو

 . ةايجلا مايأ هتاداعم ىرأ لاق ؟ ىرت اف لاق مالسلا هيلع ىموم هب رشب ىذلا ىنلا هنإ : لوقأ لاق

 تسيل اننا ىلع لدبي ىذلاو ؛ ةسافنلا نم ةقتشم ىهو مارح تساف ةسفانملا انآ ةدقيخلا - اذبف

 اوقباس ) ىلاعت هلرق ( اهيناثو ) ( نوسفانتملاسفانتيلف كلذ ىفو ) ىلاعت هلوق ( اطوأ ) هوجو مارح

 ةمدخ ىلإ ناقباستي نيدبعلاك وهو توفلا فو دنع ةقباسملا امإ د ( مكبر نه ةرفغم ىلإ



 ال ةيآلا# بابتكلا هلا نم .اريثكا + :ىل ابكي اقل رزق

 راصناألا نم لجر علطف ةنجلا لهأنم لجر جفلا اذه نم نآلا مكيلع علطي لاقف ملسو هيلع هللا لص
 كلذ لم مال.لا هيلع لاق دسغلا ناكاسيلف ملف هلامث ىف هيلعن قلع دقو هئوضو نم هتيحل فظني

 مالسلا هيلع ىنلا ماق أسملف « لجرلا كلذ علطف كلذ لثم ثلاثلا مويلا ف لاقو ؛ لجرلا كلذ علطف
 تير نإف ًاثالث هيلع لخدأ ال تمسقأف -ىنأ نم تيذأت نإ لاقف صاعلا نب وزرمع نب هللا دبع هعبت

 ريغ ًائيش ليللا نم موقي هري ملف لايل ثالث هدنع تابف , معن لاق « تلعف كراد ىلإ ف بهذت نأ
 الإ لوي هعمسأ مل ىنأ ريغ رجفلا ةالصل موقي ىتح موقي الو هللا رك ذ هشارف ىلع باقنا اذإ هنأ
 بضغ ىدلاو نيبو ىنيب نكي مل هللا دبعاي تلق هلمع زقتحنأ نانحب و ثالثلا تم ايلف ؛ ًاريخ

 نرعأ نأ تدراف انكرىزاذك_ لوس ملسو هيلع هللا ىلصص هللا لوسر تعمس ىتكلو « رجمالو

 قاعد ت يلو اهلف . تيأر ام الإ وهام لاق ؟ كاذ كب غلب ىذلا اف ًاريثك المع لمعت كرأ ملف كلمع
 ريدخ ىلع ًادسح الو ًابيع ىسفن ىف نيماسملا نم دحأ ىلع دجأ ل ىنأ ريغ تيأر ام الإ وهام : لاقف
 مالسلا هيلع لاق : ثلاثلا « قاطت ال ىلا ىهو كب تغلب ىتلا ىه : هللا دبع لاقف « هايإ هللا هاطعأ
 ةقلاح نكل ورعشلا ةقلاح لوقأ الةقلاحلا ىه ةضغبلاو ءاضغبلاو دسملا ؛ كلبق معألا ءاد مكيلإ بد»

 رثاكتلا رة رطبلارو لالا لاق“ معلا ءادام اولاق ممألا ءاد ىتمأ بيصيس هنإ » لاق : عبارلا « نيدلا

 مالسلاه يلع ىنوم نأ : سماخلا « جرحا مثىغبلا نوكي ىتح دساحتلاو دعابتلاو ايندلا ىف سفانتلاو

 هبر لأ ف هبر ىلع ميركل اذه نإ لاقو هناكم طبغي الجر شرعلا لظ ىف ىأر هبر ىلإ بهذ امل

 هّللأ ماتا ام ىلع سانلا دسح ال ناك : ًاثالث هلمع نم كثدحأ لاقو همساب هريخ ملف هعسأب هريخ نأ

 ءادعأ هللا معنل نإ د مالسلا هيلع لاق : سداسلا . ةميفلاب ىثمي الو هيدلاو قدي ال ناكو « هلضف نم

 مالسلا هيلع لاق : عباسلا « هلضف نم هللا انآ ام ىلع سانلا نودسح نيذلا لاق كئلوأ امو ليق
 راجتلاو «ريكدتلاب نيقاهدلاو ةيبضعلاب برعلاو ء«روجلاب ءارمالا ء. باسحلال.ءةرانلا نواخدي ةتسد

 ..«.دسحلا:ءانلعلا و. ةلابجلاب [ةاتسرلا لهازو  ةنانخلاب

 ىلع ذئموي ناكو بابملا نن لضفلا ىلع لخد هللا دبع نب فوع نأ ىكح : لوألاف « راثآلا امأ

 أرق مث ء سيلب] هب هللا ىصع بنذ لوأ هنإف ربكلاو كايإ « ءىثب كظعأ نأ كنار ىلإ لاقف طسالو

 جرخأ هناف صرحلاو كايإو ( ربكستساو ىنأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالمللانلق ذإو )

 أرق مث , هللا هجرخأف اهنم لكأف ضرالاو تاومسلا اهضرع ةسنج ىف هللا هنكسأ . ةنجلا نم مدآ

 ىنبا أبن مهيلع لئاو ) أرق مث ء هدسح نيح هاخأ مدآ نبا لدتق هنإف دسحلاو كايإو ( اهنم اطبها )
 لهأ نم ناكنإ هنأل ايندلا مأ نم .ىث ىلع ادحأ ثدسح ام : ريبزلا نبا لاق :ىناثلا ( قحلاب مدآ
 هدسحأ فيكف رانلا لهأ نم ناكنإو « ةنجلا ىف ةريقح ىهو ايندلا لع هدسحأ فيكف ةنجلا

 كاسنأام لاق ؟ نمؤملا دسح له : نس>لل لجر لاق : ثلاثلا ٠ راسنلا ىلإ ريصي وهو ايندلا رمأ ىلع
 ىلع ردقأ سانلا لك : ةيواعم لاق : عبارلا . ًاناسلو أدي هب دعت لام كرضي ال هنأ الإ بوقعي ىبب



 251 بيبا انكللا لهأ نم نمر يثك دو : كاع هلوق قرامأ
 همم ©

 نم ادَسَح اراك منَ دعب نم ندد ول باتكلأ لهأ نم ريثك دو

 ه2 رئاردمل عدس 5م ماوانمد ا ه دف اسس هت عع 3 رم62وه

 ه مهأب هللا منا 0 صسمستطا اوفعاف قحلا مه نين ام دعب 0 0 كنع

 ََ هام نس رثاص م 52

 لود ريد 0 هلل انإ

 ىلاعت هنأ :.اهدحأ .ًاهوجو ابلبق ام: ةيآلا هذه لاصتا يف اوركذ ( ةمسماخلا ةلأسملا )
 امنع ىلاعت هللا مهعنف مكحلا كلذ ليصافتب هنوبلاطي أوناك مواعلف عئارشلا ىف خسنلا زار مكح امل
 ةدسافلا مهتلئسأ اورك ذي نأ ىسوم موقل ناكام هنأ اكةلئسآلا هذهب اولغتشي نأ مهل سيل مهنأ نيبو
 ةعاطلا نع متدرمتو هب كت ممأ ام اولبقت مل نإ ممل لاق ىهاونلاو سماوألا نم مدقت امل : اهيناثو

 ١ لفل لاق لبو طا امل نايلاثاو م 1 قفا ىلا نأ هل ابل اها نوه. لاش يع منك
 ؟ ىموم موق نم ملبق نم لعف مينولعفت مأ مر

 طسو ىأ (مي-جلا ءاوس ىف هآرف علطاف) ىلاعت لاق هطسو (ليبسلا ءاوس) (ةسداسلا ةلأسملا)

 نامإلا ةقيرط كلس نم نأ كلذ ىف هيبشتلا هجوو ؛ ةقيقملا سفن نود هيبشتلا ضرغلاو « مب>جلا
 رفكلاب كلذل لدبملاف ءريعنلاو باوثلا نم ةبلطلاب رفظلاو ذوفلا ىلإ ةيدؤملا ةماقتسالا ىلع راج وهف

 . ليبسلا ءاوس لض هنإ هيف ليقف ةماقتسالا نع لداع

 ايا االافكي مكامإ دعب نم مكودري ول باتكلا لهأ نم ريثك دو ل ىلاعت هلوق

 ىلع هللا نإ هرمأب هللا ىنأي ىتح اوحفصاو اوفعاف قحلا مهل نيبت ام دعب نم مهسفنأ دنع 0

 . ( ريدق ءىش لك

 صاخحنف نأ ىور هنال كلذو « نيبلسملا عم دولا 3 نم ثلاثلا عونلا وه اذه نأ معا

 ةعقو دعب رسأي نب رامعو ناهلا نب ةفيذحل اولاق دوويل مل نطو : ءاروزاع نا

 لضفأو كل ريخ وهف اننيد ىلإ اوءجراف متمزه ام قحلا ىلع متنك ولو « مكباص أام اورتملأ : دحأ

 قلإ تدفاع زق ىلاف لاق « ديدش اولاق ا ؟ يف دوعلا ضن ف فكل تار 0 لاَقف , اليبس 34 م ىدهأ نو

 كيضر قف! انأ اهأو:: ةفيذ> لاقو ٠ ايم دّقف اذه امأ د ويلا تلاقف « تدثع ام دمحم زنك ذل

 لبص هللا لوسر 8 ًاناوخإ نينمؤملابو ةلبق ةبعكلابو ًامامإ نآرقلابو نيد مالسإلابو ًابر هللاب
 ىف الوأ ملكت انأ ٍلعاو ؛ ةيآلا هذه تازنق ٠ اّتحافأو ًاريخ اهتبصأ لاقف هاريخأو جو هيلع هلا

 . ريسفتلا ىلإ عجرن مث دسحلا

 مالسلا هيلع هلوق : لوألا «ةريثك رابخأ هيلع لديو دسحلا مذ ىف « ىلوالا ةلأسملا ١)

 ىنلا دنع نيسلاج ًاموي انك .» سنأ لاق : ىناثلا « بطحلا رانلا لكأت م تانسحلا لكأي دسحلا»



 را ةيآلا . تاومسلا كلل» هل هللا نأ ملعت ملأ : ىلاعت هلوق

 مصآلا لوق وهونويسملا مهنأ : اهدحأ ؛هوجو ىلع هب بطاخلا ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا)
 لدبتي نمو ) ةيآلا اوضإالف دل ازا ال3001: هارجتا ريو لغز اواكعبشأ اول ملسم ىنأو ىتايجلاو

 ( نوديرت مأ) هلوق نأ : ىناثلا . نينمؤملا ق> ىف الإ حصي ال مالكلا اذهو ( نامبإلاب رفكلا
 لبف اوءعمساو انرظنا اولوقو : لاق هنئاكف (انعار اولوقت ال ) هلوق وهو هيلع ًاقوطعم ىضتقي

 ادم نولأ مي اوناكنيململا نأ : ثلاثلا . ؟ كلوسر اولأست نأ نوديرت مأ مترمأ ”كلذ نولعفت
 مالسلا هيلع ىسو# دوهيلا لأس اياهوملعيل اهنع ثحبلا ىف مهل ريخ ال رومأ نع مل_سو هيلع هللا لص

 طاونأ تاذ محل لءحي نأ نيبلسملا نم موق لأس : عبارلا ؛ هنع ثحبلا نع ريخ هيف محل نكي ل ام

 فيل ثلا ول رك ايلا يلعن وفلل و ام ودشي انك ة رج 2 لهاو طا أ متاذ نك رمل
 نبا لوق وهو كم لهأل باطخ هنأ : ىناثلا لولا . ةملآ مهل الإ مهل لعحي نأ ىسوم اولأس اك
 :لاقف شيرق نم طهر ىف 2 لّوسر ىأ ورا ةمأر نب دق دبع نإ لاق دهاجو ساع

 « بنعو ليخت نه ةنج كل نوكست وأ اعوبذإ ضراألا نم انلرجفت ىتح كب نموأ ام هللاو دمت اي

 ىتح كلذ دعب كيقرل نمؤن ناو « دعصت نأب ءامساا ىف قرت وأ ..فرخز نم تيب كل نوكي وأ
 : طهرلا ةيقب هل لاقو ..هوعبتاف هللا لوسر ادم نأ ةيمأ نب هللا دبع ىلإ هللا نم ًاباتك اًنيلع لزنت

 ضئئاارفلاو دودحلاو مارحلاو لالحلا هيف ةدحاو ةلمج هللا دنع نم باتكب انتئاف كلذ عطتست مل ناف

 : ىلاعت هللا لزنأف . كلذ دنع كب نمؤنف , كلذ لكابيف هللا دنع نم حاولألاب هموق ىلإ ىسوم ءاج اك
 انرأ : اولاقف نوعبسلا لأ ام هللا دنع نم تايآآلاب كيتأي نأ ادم كلوسرا ولأست نأ نوديرت مأ
 لاقف . ةضفو ًابهذ افصلا مهل لعب نأ 0 هيلع ادم تلأس اشي رق نأ دهاجت نعو . ةرزج هنا
 أوءجرو و أف ه ليث در م | ةدئاملاك كل وه مهل

 ىبب اي ) هلوق لوأ نم ةروسلا هذه نال حصأ لوقلا اذهو ءدوبيلا دارا © ثلاثلا لوقلا ال

 دوبيلا رك ذ ىرج هنآلو ةيندم ةيآلا نآلو مهعم ةجاحمو مهنع ةياكح ( ىتمعن اورك ذا ليئارسإ

 ناميإلاب ًارفك الدبتم ناكهلأس اذإف هلأسي داكي ال لوسرلاب نمؤملا نآلو ؛ مثريغ رك ذ ىرج امو
 (لبق ند ب لس ديهشا كان نوديرت مأ) هلوق ره هاظىف سيل 4 ةثلاثلا هل أملا ١

 مهنأ ىف اهانرك ذ ىتلا تاياورلا ىلإ هيف عجرملا لب لاؤسلا ةيفيك نع الضف لاؤلاب اوتأ مهنأ
 . لع ءأ هللا ا

 نبأ نقف“ نا قتلا "ملط" كلذ" ناك نإ هو 5 أقلا ؟فاوذلا نأ ملعا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 ةمكلا ةجوا الط كلذ ناكنإو « آزفك نكي ال' ءىثلا لع ليلدلا'بلظ نأ موانمو:؟:رفكةنأ

 ةيليصفتلا ةيكملا اوبلط ةكئئالملا نإف ؛ ًارفك نوكي ال ًاضيأ اذهف « ماكحالا خسن ىف ةلصفملا
 مهل لعجي نأ هنم اوبلط مهنأ ىلع ةيآلا لمح ىلوألا لعلف . ًارفك كلذ نكي ملو رشبلا ةقلخ ىف
 ذبل ج اجللاو تنعتلا ليبس ىلع اهنوبلطي اوناك مهنإف تازجعملا اوبلط اوناكذإو ؛ ةلآ مه اكاهلإ
 . لاؤسلا اذهاببسب اورفك



 ةيآلا . كلوسر اولأستنأ نوديرت مأ : لاغت هلوف 5-3
 |مدم يّ هيو مو سك

 هلأ نود 0 .ئل و ضْرالاو تاومسلا كأم هل هلأ نأ لعن ملأ
 م تعا ا 8

 «2/١1ريصن الو ىلو نم
51 - 10 5” 

 0010 ا مث هس هو سم

 اطول لِ نم 8 لس م تو اولاست نأ ن َنوديرت م

 +٠١8 ليبسلا ءاوس ّلَص دَقَف نامالاب رْفَكْلا

 ىلو نم هللا نود نم مكل امو ضراآلاو تاومسلا كلم هل هللا نأ ملعت ملأ ) ىلاعت هلوق

 .( ريصن الو

 هل ضراآلاو تاومسلا كلم نأ نايبب هبقع خسنلا زاوي مكح امل ىلاعتو هنا>بس هنأ ملعا
 قاخال كلام هنوكل 0 مالا هنم نسح ام ىلاعتو هن أ>يس هنأ ىلع هيبذتلا وه اذهو « هريغل ال

 مهيلع ايلوتسم قلخلل اكلام هنوك ضحمن هنم فيلكتلا نسح امإ هنإو انباصأ بهذم وه اذهو

 هناف ةلبقلا مأ ىلإ ةراشإ اذه نوكي نأ لمتحو : لافقلا لاق . عفدني باقعل وأ ء لصح باوثل ال

 تارجلا ضعب سيل هنأوهل املك تاهجلاو ةنكمالا نأو ضرالاو تاومسلا كلام هنأب مربخأ ىلاعت

 لايقتساب صال ناكو كلذك ناكاذإو « هل قاع وه اماعجب ثردح نم الإ ضعبأا نم ةمرح 2ك

 301 ل عنمي عئام الف فيرشتلاب صيصختلا ضحم وه امن ةلبقلا

 نأ ىلع ةيآلا هذه ا نه كاملا نمو ؛ ةغلامملا هج>و ىلع لعاف ىعم ليعف اههالكف ريصنلاو

 مأ ) هدعب لاق مث ( ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ معت ملأ ) الوأ لاق ىلاعت هنإ لاقف ء ةردقلا ريغ كلملا

 نه اريركس اذه ناكل ةردقلا نع ةرابع كلملا ناكولف (ضرأالاو تاومسلا كلم هل هللا نأ عت

 . ( نيدلا موي كلام ) هلوق ىف مدقت دق ةردقلاو كللملا ةقيقح ىف 0 اذ“. ةتاف يق

 رفكلا لدبي نمو لبق نه ىموم لكس اك كلوسر اولأست نأ نوديرت مأ إ> ىلاعت هلوق

 :” لاكمي نأ ملعا 1 ليبسلا ءاوس لض دقف نامإلاب

 ةقرفم ىهو فل الأ ةليدع ةلصتملاو « ةعطقنمو ةلصتم نيبرض ىلع » مأ 2 ( ىلوآلا ةلأ او

 اذاف ٠ | 0 لوقت هتعمج امل ةقارفق < وأ هنأ 1 ىاخلان

 اهنأال ء مات مالكدعب الإ نوكت ال ةعطقنملاو ؛ ًارمع وأ ًاديز برضا تلق مدحأ بْرضا"كلق

 مأ ) ىلاعت هلوق هنمو ؛ ءاش ىه لب لاقدن اك « ءاشمأ ليإلا اهنإ برعلا لوقك « فل الاو لب ىنعمب

 لطخ الا لاق «نولوةي لب ىأ ( هارتفا نولوقي

 الايخ بابرلا نم مالظلا سلغ دطساوب تيأر مأ كنيع كتبذك



 مس ةيآلا . تارمسلا كلم هل هللا نأ ملعت ملأ : ىلاغت هلوق

 « ةتبلا امهومجراف ايئز اذإ ةخيشلاو خبما ذا هلوق نأ ئواراةنع هللا ئضر نيعانألل ًاضيأ فيي
 . ملعأ هللاو هقفاا لوصأ ىف روك ذم هيف مالكلا مامتو هب عقو اسمن] خسنلا لعلف ًانآرق ناك

 ىلع هريغو لسمو هي هيلع هللا ىلص ىنلل هيبنتف ( ريدق ءىث 2 لك ىلع هّللأ نأ معت ملأ ) ىلاعت هلوق امأ

 عنام الو ذارأ نأ عفاد ال هنأ و 2 ناو هركحو ةتئيشم تحت فاكملا فيرصت ىلع لاعت هتردق

 نانا

 اهدحأء هوجو نم قولخم نآرقلا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتسا (1)( ةعساتلا ةلأسملا م

 لان انلا نآلا كاع كلذ نكل ٠ نيميدق خومساملاو خا الا ادق ناك ول للاعت هللا مالك نأ

 خومسفملا امو ًامدق نورك“ نأ اخي :لقلا ع 5 ةملاو «خوسنملا نع 0 نأ بحي

 تاد.ةيألا "نأ, ةائساثو 2 تافتاإلاب هوزبق لاحتسإاهلا زؤر ام“ عفتربو لوذي نأ بحي هنألف

 لعت م ) هلوق نأ "مل نا ًامدق نوكياال كلذق* نا ضعب نم ريخ نآر ملا ضعي نأ ىلع

 ءىشب نايتإلاو امضعب خيسن ىلع رداقلا وه ىلاعت هنأ دارملا نأ ىلع لدي ( ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ

 :. هنع باكصألا باجأ ادع ناكالعف ناكو ةردقلا تحن الخاد ناكامو : لوألا نم الدب رخآ
 يف ,عازن الو تاغللاو تارابعلاو ظافلالا ضراوع نه وه امنإ اخوسنمو ًاخسان هنوك نأب
 تلاق ؟ ثدحم تاحالطصالاو تارابعلا لوادم وه ىذلا ىقحلا ىنعملا نإ مناق لذ . اهثودج
 ثدحو لاز دق لوالا هقلعت نأ كش ال تاغللاو تارايعلا لولدم وه ىذلا ىنءملا كلذ : ةلزتعملا

 لصح هنآل ثداح ىناثلا قلعتلاو . لوز ال ميدقلاو لاز هناآل ثدحم لوألا قاعتلاف ء رخآ قاعت هل

 [ثدحم] تاقلعتلا هذه نع كفنيالام و؛تاقلعتلا هذه نع كفن ال قي هم مالك. 0 نكي ملام دع

 بايكرلا جاجا اندم دركي نأ مزلي هب تقلعت ىذلا مالكسلاو ثدحم ثد#لا نع كفني ال امو

 وأ قلعتلا كلذ قب له دوجولا ىف ملاعلا لود دنعف ملاعلا داإب ةقاعتم لزآلا ىف تناك هللا ةردق نأ

 لاز دقف قي مل نإو ؛ لا وهو دوجوملا داحجيإ ىلع ًارداق رداقلا نوكي نأ مزلي قب ناف ؟ قبيل

 اهلي ناك هللا مع كلذكو ٠ هرميرك ذ ىذلا هجولا ىلع هللا ةردق ثودح مكمزليف قاعتلا كلذ
 مك«زايف قبب مل نإو ءالمج ناكلوآلا قاعتلا قب نإ دوجولا ىف ملاعلا لوخد دنعف ؛ دجويس ىلاعلا نأب

 اما كاذ دعب لصح ىذلا قلعتلا نو و «ءلازامل ًامدق ناكول نال ان ل قلعتلا نوفا

 هللا ةيملاعف ثدحم ثدحلا نع كفني ال امو « ةثداحلا تاقلعتلا نع كفنت ال ىلاعت هللا ةملاع نذإف

 . مالكا نع انباوج وهف ةيرداقلاو ةيملاعلا نع ًاباوج ةنولعجت ام لكف . ةثدحم
 ءىث مودعملا نأ ىلع ( ريدق ءىثث لكىلع هللا نإ ) ىلاعت ) هلوقب اوجتحا « ةرشاعلا ةلأسملا ال

 5 ةغلامملا ما وهو لعافلا ىعك ليعف ريدقلاو ) هديعت الف هرب رقت هجو مدقت دقو

 ءزجلا هاله ند ١86 ص لل أتم 5 لاا نا ىلع هللا همحر فل وما ملكت دقو خدنلا لا عورف كرم» ةلأسملا هذه )00(

 كا



 ةيآلا ١ امسنن وأ ةيآ نم خسشنام : ىلاعت هلوق فرخ

 لدتةبآلا هذه نأب اوجتحاو ؛ لدب ىلإ الإ محلا خسن زو ال موق لاق ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 ىف ميرص كلذو هلثم نوكي امب وأ هنم ريخ وه امب هدعب ىتأي نأو دب ال خسن اذإ ىلاعت هنأ ىلع

 نمريخ هب دبعتلا طاقسإو محلا كلذ ىنن نأ دارملا لاقي نأ زوال مل باوجلاو ٠ لدبلا بوجو
 ىدب نيب ةفدصلا ميدقت يسن هنأ لدب ىلإ ال خسنلا عوق و ىلع لدي ىذلا مث ء تقولا كلذ ىف هنوبث

 . لدب ىلإ ال سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةاجانم

 هلَوق'نأبا)اجتحاوأ هنت ل نأ ىه اقاَلإا ءىعلا خسن زر ال : موق لاق 4 ةيناشلا ةلأسملا 0

 : باوجلاو . هلثم الو هنم اريخ نوكيال لقثالا نآل « لقثأ هنوك ىفاني ( اهلثم وأ اهنم ريخي تأن )
 هعوقو ىلع لدي ىذلا نإ مث ءةرخآلا ىف اباوث رثك أ نوكي ام ريخلاب دارملا نوكب نأ زوحي ال
 موصبءاروشاعمرص خسنو « مجرلاو داجلا ىلإ تويبلا ىف سبحلاةانزلا قدح ىف خسف هناحبس هلا نأ

 امأ : لوقنف اذه تفرع اذإ . رضحلا ىف عبرأب تخسنف موق دنع نيتعكر ةالصلاتناكو « ناضمر
 نم ةدعلا خسنكف فخألا ىلإ «ةسن امأو « ةروك ذا روصلا ىف عقو دقف لقثألا ىلإ .ىثلا خيسن
 لسملا ىلإ .ىثلا خسن امأو . اهيف رييختلا ىلإ ليلا ةالص خسنكو ؛ رشعو روشأ ةعبرأ ىلإ لوح
 ,:ةليكتلا, لإ! غل اقلاع نول قتل )يأ ويلا

 لدتساو ةرتاوتملا ةنسلاب خسني ال باتكلا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق 4 ةثلاسثلا ةلأسملا إل
 كلذو أهنم ريخم تأ تايآلا نم هخسب ام نأ هيا ىلاعت هنأ: اهدحأ . هوجو نم ةيآلا هذه هيلع

 «ةنمار يك كين اثاؤث قم/كنمانخ ام :.ناسنإلا لاق اذإ امك, هسنج. نموه انما قأي هنأت دف
 ةاكتلا لشفلنرللاب لطش ركب نأ الب هنأ طابقا اذإ ىاياضملف انيك هضنيبف نام كوتا اهنتأن نأ هيغل
 وه كلذو « ريخلا كلذب نايتإلاب درفنملاوه هنأ ديفي (اهنمريخ تأن)ىلاعت هلوق نأ . اهيناثو « نآرق

 (اهنمريخ تأن )هلوق نأ : اهثلاثومالسلاهيلعلوسرلااممىتأي ىلا ةنسلا نود هللا مالك وه ىذلا نآرقلا
 لعت ملأ ) لاق هنأ : البعبازو 6: نآرقلا.نم ًاريخ نوكتت ال ةنسلاو.« ةيآلا نم ريخ هب. قأملا نأ: ديفي

 تاريدخلا عيمج ىلع ةردقلاب صتخلا وه ريدخلا كلذب ىنآلا نأ ىلع لد ( ربدق ءىش لك ىلع هللا نأ

 (اهنم ريخب تأن ) ىلاعت هلوق نأ : اهرسأب ةعبراألا هوجولا نع ( باوجلاو ) ىلاعت هللا وه كلذو
 ًارباغم ًائيش ريخلا كلذ نوكتي نأ عنتمب ال لب , ًاخسان نوكب نأ بحي ريلا كلذ نأ هيف سيل

 ىف ةحيرص ةيآلا هذه نأ لاتحالا اذه قيقحن ىلع لدي ىذلاو ؛ خسنلا لوصح دعب لصحي خسانلل
 نابيتإلا ىلع ًابترم ةيآلا كالت خيسن ناكولف ؛ ىلو“الا ةيآلا خسن ىلع بترم ريخلا كلذب ناينإلا نأ
 ةيآ نال ةنسلاب باتكسلا خسن عوقو ىلع روهمجا جتحا مث «لطاب وهو رودلا مزل ريخلا اذهب

 دلجلا ةآ نأبو « ثراول ةيصو ال الأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةخوسنم نيبرقألل ةيصولا
 ثاريملا نوك ن'ال فيعضف لوئالا امأهنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق . مجرلا ربخي ةخوسنم تراص

 ىاشلا امأو « ةيصولا نم ةعنام ثاريملا ةيآ نأ تبثف ٠ ةيصول | ىلإ هفرص نم عنمب ثراولل ًاقح
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 بيسملان يا ديعسو ءاطع لوق وهو باتتكسلا تخسن ىنعمب خسنلاب هرسفنم مهنمو ةلازإلاب خسذلا رسف

 ىأ اهسنن وأ هنوءرقت متنأو ةيآ نم خسنن ام: اهدحأ , ًاهوجو هيف اورك ذ لوألا لوقلاب لاق نمؤ

 خسن ىلع هوامأ نيسملكاملا رثك أو مدألاو نسحلا لوق وهو متيسن مث نيب ءىرق ام نآرقلا نم

 القع عونم نايسألا اذه عوقو لبق نإف ءاعم ةوالتلاو محلا خسن ىلع اهسننو ةوالتلا نود محلا

 رتاوالا لهأ لع نايسنلاو ءرتاوتلا لهأ ىلإ ةلاصيإ نم دب ال نآرقلا نآلف لقعلا امأ . اعرشو

 لوألا نعباوجلاو (نوظفاحل هل انإ و رك ذلا انلزن نحن انإ ) ىلاعت هلوقاف لقنلا امأو . عنتم مهعمجأب
 ةلمج نم هجارتخ]و نآرقلا نم هحرطب ىلاعت هللا رمأي نأب حصي نايسنلا نأ : لوآلا . نيبجو نه
 ىلعف رك ذ نإ وأ ٠ ىنذ دهءلالاطو هب دبعتلا كح لاز اذإف « هب جتحي وأ ةالصلا ىف هب قؤيو ىلتي ام

 نوكي كلذ. نأ :ىناثلاباوجلا ءاراودصلا نع ًايسنم,هنجولا/ اذهل نيصبف دب اولا ريخ كاذب اه قيرط

 نوحبصيف ةروسلا نوءرقي اوناك مهنأ : ربخ هيف ىوريو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرال ةزجعم
 هلوقبو ( هللا ءاش ام الإ ىسنت الف كئرقنس) ىلاعت هلوقب ضراءم هنأ ىناثلا نع باوجلاو ءاهوسن دقو

 . ( تيمن اذإ كبر رك ذاو)

 (هفدينوأ طقف اهتوالت وأ طقف !مكحلديننأب امإ ء اهدبن ىأ ةيآنم خسنن ام ( ىتاثلا لوقلا ل

 دق كرتاا ىنعمب نايسذلا نأ اذيب دقو ءاهلدبن الف تناك اي اهكرتن دارملاف ( اهسنن وأ ) ىلاعت هلوق امأ

 . هلثم وأ هنم رّيخي ىنأت اناف هلدبخ: ىذلا نأ ةيآلا [لصاح ريصيف ءءاج

 ىأ ةزمهلا ةءارق ىلع اهأسنن وأ اهلازنإ دعب امعفرن ام ىأ «ةيآ نم خيسنن ام « ثلاثلا لوقلا ١

 اههدب لزنن انإف : لاحلا ىف امخ..ةن الف امخسن رخؤت دارملا نوكي وأ ء ظوفحملاح والا نم اهلازن] رخؤت

 . ةحاصملا ىفاهماقم موقي ام

 أعم ةوالتلاو محلا ىف ةخوسنم تراص ىتلا ةيآلا ىهو  ةيآ نم خسنن ام « عبارلا لوقلا )
 ةوالتلا ىف ةخوسن» ريغ اهنكلو محلا ىف ةخوسنم تراص ىتلا ةيآلا ىهو اهكرتن قانا ابتلا
 وأ ظوفحتا حوالا نم اهتخسفن ىأ « ةيآ نم خسننام ىفاثلا لوقلاب لاق نم امأف « ةوالتلا ىف ةيقأب ىه لب

 : ابضلذن (الفا ارش كل رتن كتر ءابكرتت ولاد لمس وأ ةءاقئانشلإا ١ اميل اسأل
 ىلعكلذ لمح هناف له ىنأ ريغ نآرقلا نم ةيآلا ىلع هوامح نيرسفملا لكف ( ةنآ نم ) هلوق امأو

 . هيف لوقلا مدقت دقو ليجبالاو ةاروتلا

 هنأ : ىناثلاو , فخالا هنأ : امهدحأ . نالوق هيفف ( اهلثم وأ اهنم ريخي تأن ) ىلاعت هلوق امأ
 ناف ٠ هعابط ىلع فخأ وه ام ىلع ال هحلاصم ىلع فلكملا فرصي ىلاعت هنآل ىلوأ !ذهو. حاصالا

 لواألا انلق ؟ هب هللا مأ فيكسف حالصلا صقان لولا نأكل لوألا ند حلصأ ىناشثلا ناكول : لبق

 سانا نأ معاو . لاؤسلا لازف هنم سكعلاب فاثلاو ٠ لوألا تقولا ىلا ةب.نلاب ىتاثلا نم حاصأ

 . خسنلا لئا..م رثك أ ةيآلا هذه نم اوطبذتسا
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 لاز امنإ: لسم وبأ لاق ٠ كلذ خسن مث ( ةقدص مك اوجن ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ

 « نينمؤألا نع نوقدصتي ال ثيح نم نوقفانملا زاتم نأ اهم ديعتلا بيس نآل هبيس لاوزا كلذ

 وهو ًاقفانم قدصتي مل نم ناكل كلذك ناكول : باوجلاو . دبعتلا طقس ضرغلا اذه لصح ايلف
 اولعفت مل ذإف) ىلاعت هلوق هيلع لدبو هنع هللا ىضر ىلع ريغ قدصتي مل هنأ ىور هنآل لطاب

 1 ميلع هللا باتو

 نورشع مكنم نكسي نإف ) ىلاعت هلوقب ةرشعلل دحاولا تابثب صأ ىلاعت هنأ : ةعبارلا ةجحلا
 نإذ ًافمض مكيف نأ معو مكع هللا ففخ نآلا ) ىلاعت ةلوقب كلذ خسن مث ( نيتئام اوبلغي نورباص
 1 ( نينئام اوبلغي ةرباص ةثام مكنم نكي

 ( اهيلع اوناكىنلا مهتابق نع مهالو ام سانلا نم ءابفسلا لوقيس ) ىلاعت هلوق ةسداخلا ةجحلا

 كلت مكج ملسم وبأ لاق ( مارحلا دجسملا رطش كبجو لوف ) هلوقب ابنع مهلازأ ىلاعت هنإ مث
 : باوجلا . رذع كانه ناكاذإ معلا عم وأ لاكشإلا دنع اهيلإ هجوتلا زاجل ةيلكلاب لاز ام ةلبقلا

 سدقملا تيب زاتما اهب ىنلا ةيصوصخلاف تارجلا رئاسو سدقملا تيب نيب قرف ال هترك ذ ام ىلع نأ

 . ًاشسن ناكف ةيلكلاب تلاز دق تابجلا رئاس نع

 تنأ امن اولاق لزني ام لعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإو ) ىلاعت هلوق : ةسداسلا ةجحلا
 عفر وهف ناك ف يكف محلا امإو ةوالتلا امإ عوفرملاو « تابثإو عفر ىلع لمتشي ليدبتلاو ( "فم

 جتحاو ةلخا ىف خسذلا عوقو ىلع لدي اهنم دحاو لك نآل لئالدلا هذه ىف انبنطأ امنإو خسنو

 ناكل خسن واف هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال هنأب هباتك فصو ىلاعت هللا نأب لم وبأ
 هيتأي الو هلطبي ام هللا بتك نم همدقتي مل باتكلا اذه نأ دارملا نأ : باوجلاو . لطابلا هانأ دق

 .ًةلطن امن اضيأر بولو

 امأ « اعم امه وأ طقف ةوالتلا وأ طقف ىكحلا وه نوكتي نأ امإ خوسنملا 4( ةعباسلا ةلأس لا ١
 نوكي ىذلا امأو « اهانددع ىثلا تابآلا هذبكسف ةوالتلا نود محلا وه خوسأملا نوكي ىذلا

 ةخيشلاو خيشلا » مجرلا ةيآ أرقن انك : لاق هنأ رمع نع ىورب كف طقف ةوالتلا وه خوسنملا

 نم نايداو مدآ نبال ناكول » ىورو « ميك زيزع هللاو هللا نم الاكت ةتبلا امهومجراف اينذ اذإ
 ىذلا امأو.« بات نم ىلع هللا بوتيو بارتلا الإ مدآ نبا فوج للمب الو ًاثلاث امهيل] ىغتب ال لام
 عاضرلا ىف لزن دق نآرقلا نأ اهنع هللا ىضر ةمشءاع تورام وهف أعم ةوالتلاو كلا حوسنم نوكي
 عوفرم سنا و ًاعيمج مكحلاو ةوالتلا عوفرم رشعلاف « تامواعم سمخي نخسشن مث تامولعم رشعب

 مث ديزأ وأ لاوطلا عبسلا ةلزنم تناكب ازحاألا ةروس نأ اضل ىورام محلا قاب ةوالتلا

 . هيف ناصقنلا عقو

 نم مهنف ( اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام ) ىلاعت هلوق ىف نورسفملا فاتخا (( ةنماثلا ةلأسملا ١
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 كلذ دعب رخآ رمأ دوروف « مأللا ةدبع نع جرخ دقف ةدحاولا ةرملاب فاكملا تأ اذإف ةدحاولا ةرملا

 . لاحم خينلاب لوقلا نأ ميسقتلا اذهب تبثف ؛ لوآلا رمآللا ًاخسن نوكي ال

 خسفلا عوقو ىف انكسمت هقفلا لوصأ ىف لوص#لا باتك ىف ةلجلا هذه انررق نأ دعب انأ معاو

 نال فيعض ًاضيأ هب لالدتسالاو ( اباثم وأ انه ريخ تأن ءاهمدنن وأ ةيآ نم خسنن ام) ىلاعت هلوقب

 لب ءىجلا لوصح ىلع لدي ال همرك أف كءاج نم . كلوق نأ اكو ءازجلاو طرشلا ديفت انبه عام و
 لدح ىد هنأ ىلع لب خلا لودح ىلع 1 ال ةيآلا هذه انكفءماركإلا بجو ماج ىد هنأ ىلع

 انلدب اذإو ) ىلاعت هلوق ىلع تايثإلا ىف لوعن نأ ىوقالاف ؛ هنم ريخوه امب ىتأي نأ بجو خسنلا
 ٠ ملعأ لاقت هللأو ) تاتكلا مأ هدنعو تدشو اع ام هللا أو>ع ( هلوقو ) ةيآ ناكم ةيآ

 عقي مل هنأ :رح نب ملم وبأ لاقو « نآرقلا ىف خسناا عوقو ىلع اوةفتا ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 نم خسنت ام) ىلاعت هلوق ىو ةيآلا هذه - امدح - هوجو نآرقلا ف هعوقو ىلع راوبما جتحاو

 تايآآلا نم دارملا نأ : لوألا : هوجوب هنع ملسم اوبأ تاجحأ (”ابلم وأ ارت يقع تنأن ابسنن واي

 قرشملا ىلإ ةالصلاو تبسلاك ليجنإلاو ةاروتلا نم ةميدقلا بتكلا ىف ىناا عئارشلا ىه ةخوسنملا

 اونمؤت ال نولوقي اوناك ىراصتلاو دوويلا ناف هريغب انديعتو انع ىلاعت هللا هعضو ام برغملاو

 نم هلقن خسناا نم دارملا : ىفاثلا هجولا « ةيآلا هذهب كلذ مهيلع هللا لطبأف « مكنيد عبت نمل الإ
 نأ : لاثلا هجولا . :باتكلاأ تتخسن لاقي اكوهو بتكتلا رئاس ىلإأ هنع هلباوكو ظاوفحلا حوللا

 سانا نهو. ه:ه ريخ ىلإ عقول خيسنلا عقو ول هنأ ىلع لب خ.دذاا عوقو ىلع لدن ال ةبآلا هذه نأ انيب

 دووعملا وه هنآل نآرقلا تانآ هم دارالاف كقلافأ اذإ تاىالا آن لولا ضارتءالا نع هنئاَخأ نم

 صتخي خذا اذهو نآرقلا ضءبب صتخب ال ظوفحلا حوالا نم نآرقلا لقن نأ: قاتلا نعو أ انَدَنع

 م ََف ماع ره لب نآرقلاب س:ةغ ةيآلا طظفل نأ مسن هل. لولا ىلع لوي نأ لئاقلو 3 هةضعبب

 هللاو ريدقتلا لب نآرقلا صضعءبب ص: ةيآلا َّق نيام خسنلا نأ مل سل ال قاثل] لعو لئالدلا

 . هنم ريخ وه امب هدعب ىنأت انإف ظوفحملا حوللا نم خسفنام ملعا

 دادتعالاب ابجوز ابنع ىفوتملا رمأ ىلاعت هللا نأ : نآرقلا ىف خسفلا عوقوب نيلئاقلل ةيناثلا ةجحلا

 ىلإ ًاعاتم م,جاوزال ةيصو أجوازأ نورذيو نم نوفر نيذلاو ( هلو َّق كلذو الماك الود

 نخبرت, ًاجاوزأ نودذيو مكنم نوفوتب نيذلاو ) لاق كر شعو روشأ ةعبرأب كلذ خمذ مث ( لوحلا
 الماح تناكول اهمال ةيلكلاب لاز ام لوحلاب دادتعالا : سم ىإأ"لاق,( 1 ارمطو ازيشأ ةعبزأ نأ

 كالذ ناك رولا صضعل ف محلا اذه َّقب اذإو 4 الماك الود اهتدع عز اك لماك لوح ابل ةدمو

 ةنسب لما عضو لصح ءاوس لدا عضوب ىضقنت للا ةدع ةدم نأ باوجلاو « ًاخسان ال ًاصيصخت

 :ةيلكلاب لئاز نؤكل ةدعلا ةنسلا لمخل تكا وأ لقا وأ

 اونمآ نيذلا اهبأ اي ) ىلاعت هلوقب لوسرلا ىوجن ىدي نبب ةقدصلاميدقتب هللا رمأ : ةثلاثلا ةجحلا



 ةيآلا . اهسنن وأ ةيآ نم خسننام : ىلاعت هلوق ا

 ارشثب دق مالسلا امبيلع ىسيعو ىموم نأ نآرقلا ىف تبث دق اولاقو فرملا اذه ىلع مه,هذم اونب

 هعرش ىلإ عوجرلا بحي هرووظ دنع نأو مالسلاو ةالصلا هيلع دم ثعبمب ليجنإلاو ةاروتلا ىف
 ضارتعالا وهاذصو خسنلا عوقوب مزجلا منتما لات>الا اذه مايق عف كلذك مالا ناكاذإو

 ىسيع عرش نيب امل ىلاعت هللا نإ اولاق نأب خسذلا اوركسنم جتحاو ٠ نيروك ذملا نيمازلإلا ىلع

 اسماود ىلع الوأ امهاود ىلع ةلاد اهنِإ لاقي نأ امإ « ةعيرشلا كلت ىلع لادلا ظفللاف مالسلا هيلع

 اهنأ نيبتت مث « ماودلا ىلع اهتوبث اهيف نيب ناف « ماوداللا ىلعالو ماودلا ىلع ةلالد اهيف ناكام وأ
 قبرطانل نكي مل كلذ انذوج ولف اضيأو « عرشلا ىلع زئاج ريغ هنإوأبذك لوألا ربخلا ناك تمادام

 ةماد ةعيرشلا هذه عرشلا لوقي نأ بابلا ىفام ىصقأ نال , اخوسخ٠ ريصي ال انعرش نأب ملعلا ىلإ

 ىسيعو ىسوم عرش ىف الصاح مالكلا اذه لثم انيأر اذإ انكلو ءةتبلأ طق ةخوسنم ريصت الو

 ركذ لاقي نأ زوحبال مل ليق نإف . روصلا لكىف هنع قوثولا لاز امودي مل امهنأ عم مالسلا امبيلع
 كلذ ىلع صن هنأ الإ هب نرقام وأ هخسنيس هنأ ىلع لدي, ام هب نرق مث , ماودلا ىلع لادلا ظفالا

 لادلا ظفللا لع صيصنتلا نأ : اهدحأ ٠ هوجول فيعض اذه انلق ؟ ةلخجا ىف انيلإ لقنب مل هنأ الإ

 : اهيناثو ء ثبعو هفس هنإو نيضنانتم نيمالك نيب عمج مودي ال هنأ ىلع صيصنتلا عم ماودلا ىلع

 لقني نأ بجو هعرش لقن اذاف اخوسخ٠ ريصيس امبعرش نأ ىلاعت هللا نيب دق ريدقتلا اذه ىلع

 انعرش ىف هلشم زاجل ةيفيكلا هذه نودد عرشلا لصأ لقني نأ ذاج ول هنآل اضيأ ةيفيكلا هذه
 ةميظعلا عئاقولا نم كلذ نآل خوسن» ريغ انعرش نأب عطقلا ىلإ قيرط انا نوكي ال ذئنيحو اضيأ
 الإو ."اوتلا دبح ىلإ هغولبو هراهتشا بجو كلذك ناكامو « هلقن ىلع ىعاودلا اهيف رفونت ىتلا

 اذه نع عرشلا اذه ريغ ملسو هيلع هللا ىلص ارم لعلو هتضراعم لقنت مو ضروع نآرقلا لعلف

 هللا نأ ول : لوقنف رتاوتلا ليبس ىلع ةيفيكلا هذه لقنت نأ بوجو تبن اذإو « لقني لو عضولا
 كلذ ناكل نيخوسن» نا ريصيس امهيعرش نأ ىلع مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم نامز ىف صن ىلاعت

 ميظعلا عمجا ةعزانم لاحتس ال كلذك ناكولو ٠ ةدورضلاب مهل اهواعم و. نياوتلا لهل از ورغم

 نأ ىلع صيصنتاا دجوي مل هنأ انلع كلذ راكنإ ىلع نيقبطم ىراصنلاو دوريلا انيأر ثيخ « هيف

 . نيخوسذهنا ريصي امهبعرش
 هب نرقو مالسلا هيلع ىموم عرش ىلع صن ىلاعت هللا نإ لاقي نأ وهو : ىناثلا مسقلا امأو

 نوكي نأ بجوا كلذ كح ناك ول هنأ تب“ ال لطاب اذهف . ماد ريغ عطقنم هنأ ىلع هب لدي ام

 كلذ نوكيا ًاخسنإ كلذ, نوك.آل هتمح نيدقتف انضيأآو:.رااوتلا لهل ةزورضلاب ًامولعم كلذ
 . ةياغلل ءاهتنا

 ًامئاد هنوك هيف نيب ملو مالسلا هيلع ىموم عرش ىلع ضن ىلاعت هنأ وهو : ثلاثلا مسقلا امأو

 ديفي .امإو راركتلا ديفيال رمآلا درجم نأ هقفلا لوصأ ىف تبث دق :لوقنف متاد ريغ هنوك وأ



 ىلا ةيآلا . اهسذنوأ ةيأ نم خسنن ام : ىلاعت هلوق

 دح ىلع كرتلا ىلع نايسنلا لمح نم مهنمو , رك ذلا دض وه ىذلا نايسذلا ىلع هوامح نورثك آلا

 ىأ (اذه مهموي ءاقل اوسن مكمماسنن مويلاف ) لاقو كرتف ىأ ( ًامزع هل دجن ملو ىسنف ) ىلاعت هلوق

 ناك ايلف , اكورتم نوكي ىسنملا نآل زا كرتلا ىلع نايسنلا لمح نأ رهظاللاو ءاوك رثاكمبك نتن

 امسنتو 2 ديد فلاب ادهسننو أهدنن هىرقو مذاللا ىلع موزلملا مسأ اوقلطأ نايسنلا مزاول نم كرولا

 خسنن ام : ةفيذ> أرقو , ابخسنن وأ ةبآ نم كسنن ام : هللا دبع أرقو لوسرلا باطخ ىلع اهسنتو

 . اهكسننوأ ةيآ نم

 ىف مزجلا املمعو عنصأ عنصت ام : كلوقك ةيئازج ةيآلا هذه ىف « ام د 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ناموزجم امهالكو ءازج ( تأن ) هلوقو طرش ( خسنن ) هلوقف نيعراضم اناكاذإ ءازجلاو طرشلا

 نأ ىلع لدي ىعرش قيرط نع ةرابع ءاملعلا حالطصا ىف خساتلا نأ ملعا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)
 ًاتباث ناكل هالول هجو ىلع هنع هيخارت عم كلذ دعب دجوي ال ىعزرش قيرطب نأ ناك ىذلا محلا

 لمفلاو ) هلاوشأت نعو ىلاعت هللأ نع رداصلا لوقلا نيب كرما ردقلا 4 ىنعت ىعرش قيرط اناوةف

 اذه ىلع ىعرش قيرطب سيا كلذ نآل نيلوقلا دحأ ىلع ةمآلا عامجإ هنع جرخو «امهنع لوقنملا

 مزا الو . ًايغرش ًاقيرط سيل لقعلا نآل لقعلا مك.+ل ًاخسان عرشلا نوكي نأ مزلي الو « ريسفتلا

 ةياغب مكحلا ديقت مزلي الو ًايعرش ًاقيرط سيل رجعملا نآل ىعرشلا كحل ًآخسان زجعملا نوكب نأ

 هلثم نع اناهن مث دحاو لعفب هللا انرمأ اذإ ام مزلي الو , خارتد ريغ كلذ نآل ءانثتسا وأ طرش وأ
 ٠ ًاتباث رمآلا كح لثم نكي مل اخسان ىهنلا اذه لثم نكي مل ول هنأل

 هركذأ نم مهنم ناف « دوريلل افالخ ًاعمس عقاو القع زئاج اندنع خسنلا « ةسماخلا ةلأسملا 2

 جتحاو خسناا راكنإ نيمللا ضعإ نعىوربو ؛ اممم هم عنم هنكل , القع هزوج نم مهنمو القع

 هتوءثو 0 دمع ةوبن ىلع تلد لئالدلا نال. هعوقوو خسنلا زاوج ىلع نيلسملا نم رووا

 نامادلإ 0 لع ألق اضيأو 3 خسنلاب عطقلا بجوف 0 هليق نم عرش خسأب لوقلا م الإ حصت ال

 تلعج ىتإ » كلفلا نم هجورخ دنع مالسلا هيلع حونل لاق ىلاعت هللا نأ ةاروتلا ىف ءاج : لوألا

 هنإ مث « هراكأت الف مدلا الخ ام بشعلا تاينك مكل كلذ تقلطأو كتيرذلو كل الكأم ةباد لك

 جوزي مالساا هيلع مدآ ناك: ىفناشلا ؛ ناويحلا نم اريثك ليئارسإ ىنب ىلعو ىسو» ىلع مرح ىلاعت

 ةوبأ نأ مسن هل خسفلا ورك لاق مالسلا هيلع ىسوم ىلع كلذ دعب همرح دقو آلا ََس لحل

 ىسيعو ىسوم نإ لاقي نأ رئاجلا نم نآل خسنلاب لوقلا عم الإ حصت ال مالسلاو ةالصلا هيلع دم

 كلذ لعل مث مالسلاو ةالصلا هيلع لع عرش رووظ نامز لإ امرعرتشب نسانلا نق مالسلا امهملع

 لاز مالسلاو ةالصلا هيلع دمج عرش رومظ دنعف مالسلاو ةالصلا هيلع دم عابتاب سانلا رمأ

 ك1 كلذ نورك ال هنكل مالسلاو ةالصلا هيلع لم عرش فيلكتلا لصدححو اميعردب فيلكتلا

 الصأ خسنلا غوقو اوركنأ نيذلا نوءاسملاو ( لسيللا ىلإ مايصلا اومأ مث ) هلوق ىرحب ًايراج ىلب



 ةيآلا . امسنن وأ ةيآ نم خسنن ام: ىلاعت هلوق اولا

 هبادصأ ىمأي دمع ىلإ نورت الأ اولاقف : مالسإلا ىف دوويلا نعط نم ىناثلا عونلا وه اذه نأ معا
 مالكلاو ) ةيآلا هذه تلزؤنف 2(هنع عري ادغوالو مويلا لوقو هفالخ ممأيو هنع ماني 6 5“ أو

 7” ايوب ىلع بنت زم ةيآلا َق

 ليوحتلاو لقتل هنإ :لافقلا لاقو:ءىثلا لاطب] ىنعمب ةغللا لصأ ىف خسنلا 6( لوألا ةلأسملا ١
 لق هناآل 0 مدع اذإ للا 02 تخساو « تمدع اذإ مولا راثآ خحيزلا تخاسأ : لاش هنأ انإ

 ىف ناطيشلا قلأ ىنمت اذإ الإ ) ىلاعت لاقو « هيلإ لقتنا هنأ نظي ىتح رخآ ناكم ىف لظلا لصحب ال
 ا تنبأ اذإو .ةقيقحلا مالكلا ف لصاللاو )2 هلطمو هليزب ىأ ) ْن اطيشلا ىقأي طك هللأ خسنيف هتينمأ

 مهفصو : ليق ناف . كارتشالل ًاعفد لقنلا ىف ةقيقح نوكي ال نأ بجو لاطبإلا ىف ةقيقح ظفللا

 ىلإءت هللا وه لظلاو راثآل ليزملا نآلل « زاجم لظلل ةخسان اهنأب سمشلاو « راثآللا ةخسان اهنأب حيرلا

 لقتراوأ هبلإ القني هناك ر خنآ كاتك ىلإ باتكلا خسن هنمو ليوحتلاو لقنلا وه خسنلا لب : لوقنو

 لودتلا وه ا] ثيراوملا خسانتو « نرق دعب انرق نورقلا خسانتو حاورألا خسانت هنمو هداك

 خسفتسف انك انإ قلاب مكيلع قطني انباتك اذه ) ىلاعت لاقو « لوألا نع الدب رخآ ىلإ دحاو نم

 لاطبالا ىف ةقيقح نوكي ال نأ مزليو لقناا ىف ةقيقح ظفالا نوكي نأ بجوف ) نولمعت مت مك آم

 خسانااوه هللأ نوكي نأ 0 ال هنأ ) اههدحأ ( ناوءجو نم لواألا نع با وجلاو 2 در ًاعفد

 امهنوكل نيخسان ًاضيأ نانوكيو ةلازإلا كلت ىف نيترثؤلا جرلاو سمدشلا لعف هنإ ثيح نم كلذل
 « حيرلاو سمنشلا ىلإ خسنلا ةفاضإ ىف اؤطخأ ام] ةغللا لهأ نأ ( فاثلاو ) ريثأتلا كاذب نيصتخم

 حيرلا ىلإ لعفلا اذه مهدانسال ةلازإلا ىلع خسنلا ظفل مهقالطإ انكسمتم نكل ؛ كلذك هنأ ببف

 ةفص تدع دقذ لقناا دج+و ثرح هو لاطبإلا ند نمل لقنلا نأ : قاثلآ نعو ٠ لسه

 ظفللا راداذإو« هج ءىث هبيقع لصح مدع نم م مدعلا قاطع ناف ؛ ىرخأ ةفص اهيقع لصحو

 . ملعأ هللاو كو ماعلا ف ةقيقح هلعج ناك ماعلاو صاخلا نسب

 امأ ءامبحتفب نوقابلاو نيساا رسكو نونلا مضي ( خسفت ام ) رماع نبا أرق 4( ةيناثلا ةلأسملا م

 هتخسنأ ( ىناثلاو ) داو ىنءم خسنأو خسن نوكي نأ ( امهدحأ ) نابجو اهيفف رماع نبا ةءارق

 لاقت لاق نيف 15 راش أ" ”اناؤلف ”1اواربد] + كانك كلم نقاو جاجحال موق لاق اكخسن اذ هناعج

 طرشلاب مزج وهو ةزمهلاو نرذلا حتفب (اهأسنن ) ورمع وبأو ريثك بالو و ( هريقأف هتامأ مث )

 ريخأتلا وهو ءسنلا نم وهو مزجلل ةءالع اهنوكس نآل « اذه لثم ىف ةزمهلا ورمع وبأ عد_ الو

 هللا أسنأ : ةغللا لهأ لاقو « ةئيمن لجألا عيب ىعس هنمو ( رفكلا ىف ةدايز .ىسنلا امن] ) هنمو

 لجاللا ْق سدا هرس نه » مالسأاو ةالصلا هيلع لاقو 0 دازو أ ىأ 2 ا َّق م ل

 مش 2 نايسفأا نم وهو نيسلا 0 نوذلا مضب نوقايلاو 6( همحر لصيلف قزرلا ُْق ةدايزلاو



 5 ةيآلا . باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي ام : ىلاعت هلوق
 هر همس 1 هو م هن بع لا سسعإ ل

 بلع لَ ني نأ نيكرشُم و باتكلا لهأ نم اورَمك نيد دوب آم

 17 ميل ]لسفر هللاو ءاَشي نم مهن ّص 00 5 م

 ع 1 ش 00 ا ا وَ يأ 1 . يا
 مى 2 هم

 «155> نلف ءى

 اذإ محملا نأ هنم دوصقملاو ءهموق نم ىنملاو ( هموق ىسوم راتخاو ) هلوق ىف 5« لإ » فرح

 ىأ أرق : اهثلاثو . ىوقأو رهظأ فيرعتلاو ماهفإلا تعن ىلع مالكسلل هداربإ ناذ ملهتملا ىلإ رظن

 . انلبمأ ىأ ةرظنلا نم « انرظنأ » بعك نا
 ةردق نع جراخ ىرورض أ ةساحلا ةمالس دنع عامسلا لوصخ ( اوعمساو ) ىلاعت هلوق امأ

 امل مكعامسأ اوغرف : اهدحأ :ةثالث رومأ دحأ هنم دارملا نذإف ءهب ىمآلا عوقو زوحي الف رشبلا

 الو ةعاطو لوبق عامس اوعما : اهيناثو « ةداعتسالا ىلإ اوجاتحت ال ىت> مالسلا هيلع ىنلا لوي
 اوعجرت ال ىت> هب مترمأ ام اوعمسا : اهئلاثو ء انيصعو انعم اولاق ثيح دوويلا عامم مكعامس نكي

 اوكلسي مل اذإ يللا باذعلا نم نيرفاكلل ام نيب ىلاعت هنإ مث , مهيلع ًاديكحأت هنع متيبن ام ىلإ

 ىعمو لوقي اميف ركسفتلاو لوقيام ىلإ ءاغصإلاو ليجبتلاو ماظعإلا نم ةقيرطلا هذه لوسرلا عم

 . مدقت دق 6 ميلآلا باذعلا »

 ريخ نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي ام ) ىلاعت هلوق

 4 ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشإ نم هتمحرب صتخم هللاو 8 ر نم

 لاقف مهنم نينمؤمملا رذح ةدئاعملاو ةوادعلا ىف رافكسلاو دوهيلا لاح نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو
 ناتل اسمانمهو نينم وألا لضف هب رهظي ام لكل ةبتلاو دولا مهيولق نع ىننف ( اورفك نيذلا دوي اه )

 باتكسلا لهأ ناعون هتحت سنج اورفك نيذلا نآل نايبلل ىلوآلا « نم » ( ىلوألا ةلأسملا ل
 ةيناثلاو (نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : نوك رشملاو

 . ةياغلا ءادتبال : ةثلاثلاو , ريخلا قأرغتسال ةديزم

 (كبرتمحر نومسقي مهأ ) ىلاعت هلوق هياعلدي ؛ ةمحرلاك|ذكو ىحولا ريخلا# ةيئاثلا ةلأسملا )

 ؛« ىحولا نم ءىث يلع لزني نأ نوبحب امو منودسحيف مهيلإ ىحوي نأب ق>أ مهسفنأ نوري مهنأ ىنعملا
 :ءامشي نم هناسح] و هتمحرب صتخ هناحبس هناف كلذ لاوز ىف رثؤي ال دسحلا كلذ نأ هناحبس نيب مث

 ( ريدق ءىث لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ املثم وأ اهنم ريخي تأن اهسذن وأ ةيآ نم خسنن ام إل ىلاعت هلوق

 «0- رن ود
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 ةملكلا هذه هبشت اهب نوباستب ةيناربع ةملك مهل تناكدوويلاو ؛ هللا لوسر اي انعار : معلا نم ايش
 اويطاخو هوضرتفا انعار نولوةي نينمؤملا 06-2 اهانعمو « انيعار » ىهو

 ( انرظنا ) هلوق ىهو ىرخأ ةظفلب اورمأو اهنع نونمؤملا ىبنف « ةبسملا كلت نونعي مهو ىنلا هب

 ريغ عمساو انيصعو انعم نولوقيو ) ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ليوأللا هذ-ه ةاك ىلع لدبو

 ءادعأ اي : لاقف مهنم اهعمس ذاعم نب دعس نأ ىورو ( نيدلا ىف ًانعطو مهتتسلأب أي 5 انعادو عمسم

 « هقنع نيرضال هللا لوسرل اهرَقي م م لجر نم امتهمس نا هديب ىسفن ىذلاو هللا ةنعل مياع هللأ

 ةحيف تناكنإ و ةماكلا هذه برطق لاق : !ميناثو «ةبآلا هذه تلزنف ؟ امنولوقت متساوأ : اولاقف

 ؛ ابنع هللا ىهن مرج الف ةيرخسلاو ؤزحلا دنع الإ امنولوقي اوناك ام زاجحلا لهأ نأ الإ ىنعملا
 هلوق نأ : امءبارو « اهنع هللا مثاهنذ انمنغ ىعار تنأ ىأ انيعار : نولوقي !وناك دوبيلا نأ : اهلاثو

 اولاق مهن اك نيبطاخ لا نيب ةاوا.سلا اممهوم ظفللا اذه ناكف نينثا نيب ىعرلا نم ةلعافم « انعار د

 ىف مالا هيلع لوسرلا ميظعت نم دب ال نأ نيبو هنع ىلاعت هللا مهامنف ا كيعرنل كم“ انعرا

 ءانعار» هلوق نأ : 0 ًاضعب مضعإ ءاعدك منيب هب لوسرلا ءاعد اولعجتال ) لاق ام ىلع هب طاخلا

 « انرظنا » ىف سيلو هريغب لغتشت الو هنعلفغت الو ىالك عار لوي هن 3 لا عم باطخ

 : امسداسو , همهف ىلإ لصن ام رادقم كنايبو كمالكىف فقوت هل اولاق مهن اكراظتنالا لاؤس الإ

 نوذلا هذه اوبلق م مث « ةامارملا نم انمارو « ةاطاعملا نم انطاع نزو ىلع « انعار » هلوق نأ

 ةوعرلا نم لعاف مسا نعارلاف « قا ىهو ةنوعرلا نم ةقتشم ةماك اهواعجو ةلصالا ٍبونلا لإ

 تلف ىأ 00 وقف. كب ًاذاي ع ذرعأ 7 كب أذا م ملوقك. ردصملا هب اودار أ مهنأ لمت>يف

 ةدسافلاهوجولاهذهاودصق ايلف ؛ةنوعر اذ ترص ىأ انعار ترص هب اودارأ مهنأ لمتحو . ةنوعر

 الو ىأ انعار الوق اولوقت ال دارا نوكي نأ : اهعباسو « ةملكلاا هذه نع ىلاعت هللا ىن مرج ال

 : تال سابك ؛ نعارو نعم ةوعزلا ىلإ ايوسنم

 ىلاعت لاق «هرظننا ىأ هرظن نم هنأ : اهدحأ ءهوجو هيفف ( انرطنا اولوقو ) ىلاعت هلوق امأ
 ىلإ نوجاتحالف هنع اولقنيل لاههإلا هازل نأ لع 8ىِمأف ) مكدو نرم ستقن انورظنا )

 باوجلاف ؟ اذه ن ا ىت> مييلع لج»ي ملسو هيلع هللا 100 1 ناكفأ : لبق ناف . ةذاعتسالا

 لل جوت ةلع كانه نكت مل نإو مالكلا لالخ ىف لاقت دق ةلكمالا مده نإ اهلا“ نابجو نم

 دب كل 00 1لاجق 1 اوف مهنأ : ىناثلا ؛ تعمس وأ عم مسا هثيدح لالخ ىف لجرلا لوةك كلذ

 ىلع ًاصرح مالساا هيلع ليربج هيلإ هيقلي ام لوق 0 ناك مالسلا هيلع هنأ ( هب لجعتل كناسل

 ثدح اميفلجعي نأ دعبي الف هب لجعتل كناسل ه.كرحت ال هل ليقف «نآرقلا ذخأو ىحولا ليصح

 اميف مهاب نأ ةلاملا هذه ىف هنولأسي اوناكف مهمامفأ ليجعت ىلع ًاصرح نيدلا 2 نم':هباككأ هي
 فذح هنأ الإ انيلإ « رظنا هانعم « انرظنا » : اهيناثو « مالكلا كلذ لك اومبفي نأ ىلإ هب طاع
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 دعب نم لاق رحسلاب اوكسمن مهنأو نيطايشلا اولتت ام اوعبتا مهنأب مهفصو مث ( مرورظ ءارو هللا

 هتامح نإو « زاج نآرقلا ىلع كلذ تامح نإف . هللا باتك نم هوذبن امب ىنعي ( اونمآ مهنأ ولو

 زازتحالا ىوقتلا نم دارملاو « زاج نيماآللا ىلع هتلمح نإو ؛ زاج نآرقلل قدصملا مىاتك ىلع

 ا و تايباملا لعق نع

 هريدقتو فوذحم باوجلا نأ :اهدحأ « ةوجو همفف ( ريح هللا دنع نم ةنوثمل) لات ةلوق' اهأ

 ةيعنإلا ةلمجلا ىف امل ةيمسإلا هذه ىلإ ةيلعفلا ةلملا تكرت هنأ الإ اوييثآل اوقتاو اونمآ مهنأ ولو
 دارملا نآل انلق ؟ ريخ هللا ةبوثا ليق اله : ليق ناف . اهرارةتساو ةبوثملا تايث ىلع ةلالدلا نم
 ىلع مهنامإل ًاينمت ( اونمآ مهنأ ولو ) هلوق نوكب نأ 5 مهل ريخ هللا باوث نم ءىثل
 . ريخ هللا دنع نم ةيوثمل . أدتبا مث ءاونمآ مهتيلو ليق هناك مهناعإ هللا ةدارإ نع زاجلا ليبس

 4 ملأ باذع نيرفاكللو اوعمساو انرظنا اولوقو انعار اولوقتالاونمآ نيذلااهمأ ايرإ ىلاعت هلوق
 نأ انبه نم دارأ مالسلاو ةالصااهيلع دمت ثعبم لبق مهلاعفأ حنابق حرش امل ىلاءت هللا نأ ملعا

 ىف نعطلاو هيف حدقلا ف مداهتجاو مدجو سو هيلع 4 ىلص دم ثعبم دنع م ماء فأ حئابق حرش

 3 اسم انئبهو بايلا اذه نود لوأآللا ولا وه اذهو هنيد

 ىف (اونمآ نيذلا اهمأ اي ) ىلاعت هلوقب نينم ألا بطاخ ىلاعت هللا نأ مع | ىلوآلا ةلأسملا 2
 لك 7 هل وقل ةأروتلا ف بتطاخ لاذو : لسانع نبا لاف " نارقلا نك م ةنامع

 لاق ثيح ًارخآ محل ةنكسملا تيثأ نيك اسملاب الوأ مهبطاخ امل ىلاعتو هناحبس هن اكف نيك اسما
 الوأ نامإلاب ةمآلا هذه بطاخ ال ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو ( ةنكسملاو ةلذلا مهيلع ثبرضو )
 ءامساألا فرشأ نم ؤاا مساف ًاضيأو.. ةمايقلا موب نارينلا ىف باذعلا نم ناماألا مهيطعي ىلاعت هناف
 ةرخآلاىفانلماعي نأ 57 وجال تافصلاو ء.امخالا فزمأبا اةددولا"ةفاطاطا ناك ذاق كاقلاو
 ::تاللقاعملا قلك

 ىف نذأيو امهدحأ نم هللا عنمي نأ نيتفدارتملا نيتماكلا ىف دعبي ال هنأ 6 ةيناثلا ةلأسملا ١
 وأ ةيريعلاب تناكءاوس ةحتافلا ةمجرتب ةالصلا حماصتال هنعهللاىضر ىعفاشلادنع نافكلذل و ىرخآلا

 نيتفدارتم اتناكنإو « انرظناو هلوق ىف نذأيو « انعار » هلوق نو هللا 3 نأ دع. الف ةيسرافلاب
 مث ةدسفم عون ىلع اهامتشال « انعار » هلوق نم عم اعإ ىلاعت هن أ ىلع نيرسفملا ر ورح نكبلاو

 مييلع الت اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 00 اوال تملا .ناك 1 اهدحأ : اهوجو هيفاوركذ



 ةيآلا. اوقتاو اونمآ مسهنأ ولو : ىلاعت هلوق ذل
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 كاش 50 ا وعلا اوما مهناولو

 ( قالخنم ةرخآلا ىف هلام ءارتشا نا اوءلعدقلو مهعفني الو ممرضي ام نودلعتيو ) ىلاعت هلوق امأ

 . لئاسم هيفف

 امل مهنأ : اهدحأ ؛هوجول ةراعتسالا ليبس ىلع ءارششلا ظفل ركذ امن] ( ىلوألا ةلأسملا ١
 كلذ اورتشا دق مهن"اكف نيطايششلا اولدتت امب كسلا ىلع اولبقأو مهروبظ ءارو هللا باتك اوذبن

 زارتحالا كلذب لصيل هنع زارتحالا رحساا ماعتب ادصتا#] نيكلملانأ : اهيناثو « هللاباتكبر حسا

 لمحت ماعسأ": اننلاث و انيذلا عفانمةرخآلا مفانمب ىرتشا هن اكفرحسلا لمعتسا ايلف ةرخآلا عفانم ىلإ

 هنتر دقاهام<ت ىلا نملاب ىرتشا هن'اكف لاعتسالا كلذ نم نكمتيل ةقشملا لمحت اغ] هنأ انيلع رحسلا

 . لاعتسالا كاذ ىلع

 ةملكلا لصأن وكي نأهب.شيلافقلا لاق « بيصنلا « قالخلا»نورثك الا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 اذكلمع ىلع أقزر امهرداذك لجرال ردقلاقي هنمو  مدآلا قاخ هنمو ريدقتلا هانعمو قلخلا نم

 :.تلطلا ىنأ نت ةيمأ لوق هتمو صالخلا قالخلا : نورخآ لاقو

 لدا أَوأ ناطق لبان الإ مهل قالخ ال ايف ليولاب نوعدي
 مهنع هان مث ( اوملع دقو ) هلوق ىف الوأ معلا م دل تبثأ فيك هنأ وهو : لاؤ- ةيآلا ىف قب

 ويلي منيذلا ييغ اودلع نيذلا نأ . ا جو نم باوجلاو ( نودلعي اوناكول) هلوق ىف

 قبرفذبن ) مهةح ىف هللا لاق نيذلا مهو هملعت ىلإ سانلا اوعدو رحسلا اوملع نيذلا مث اوملع نيذلاف
 ىف نوبغري نذلا لابجلا امأو ( نودعي ال مهن”أك مث روبظ ءارو هللا باتك باتكلا اوتوأ نيذلا نم

 مرش انإرار اهلدلارل + نينا كو 1 تبرطت) فجل بارع انهو نوال ذل [ديبذلا مهف رحسلا لعت
 38 1 ملل سيل ممهنأ اوملع « رخآ ًاثيش اولبجو. ًائيش اويلع مهنكلو ًادحاو

 الجلل ول : اهتلاثو . اهتابوقعو اهراضم نم م ل صح امو ةرخألا مفانم ند مماف أه رادقم اولبج

 مدعلاك للعلا كللذ راصف هنع اوضرعأ لب مهدلعب اوعفتني مل مهنكلو دحاو مولعملاو دحاو موقلا
 ءىث ىف لجرأل لاقيو ساو+لا هذ-م اوعفتني مذإ « انهو و امص و رافكلا ىلاعت هللا ىعم (ك

 . عنصت ملو تعنص : هعضوم هعضي ال هيكل انلعفت

 (« نودلعي اوناكول ريخ هللا دنع نم ةبوُمل اوةناو اونمآ مهنأ ولو )) ىلاعت هلوق
 سباو ) هلوةبديعولا مهيف نيب ا ىلاعت هناف مرك ذ مدقت نيذلا دوببلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ 5

 لودعلاو ةعاطلا ىلإ ل امهنيب عم نآل بيغرنلاو بيهرتلا نيب ًاعماج دعولاب هعبتأ ( هب اورش ام

 . ةيصعملا نع

 بايك ناتتكتلا كوت وأ ناذلا/ مت قيزفاذن) لاقء الكل اعت هنأ معاف ( اونمآ ) ىلاعت هلرق امأ
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 مط وقتك ىصاعلا نع عيطملا زيمتي اسهب ىتلا .ةنحلا ةنتفلاب انهه دارملاو ( رفكست الف ةنتف نحن امنإ)
 فيك هنأ ىفهوجولا انيب دقو ؛ بومثشملا نع صلاخلا زيمتيل رانلا لع ضرع اذإ رانلاب بهذلا تنتف

 نافشكيالو دحأل هنافصي الو رحسلا ًادحأ ناءاعيالامهنأ دارااف رحسلا ميلعتل نيكسللاةثعإ نسحي
 نإوكل هفصن ىذلا اذه ىأ « ةنتف نحن امنإ » هل الوقيف ةحيصنلا هل الذبي ىتح لايتحالا هوجو هل

 دسافملاىلإهب لصوتت نأ كنكمي هنكلو زجدملا نيبو رحسلا نيب قرفلاهب زيمتي نأ هنم ضرغلا ناك
 ضار عأألا,نم:ىث لإ هل لصوت وأ هنع تيب: اميف هامعتيت نأ هيلع كفارقرردعب كاباق صاقالاب

 . ةلجاعلا

 : لئاسم هيفف ( هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي ام امهنم نوملعتيف ) ىلاعت هلوق امأ
 ام] قررفتلا اذه نأ : لوآلا . نيهججو قبرفتلا اذه ريسفت ىف اوركذ ( ىلوآلا ةلأسملا 2

 تيناب 1296 زاضص اذ)او -ًارفاك ر يصنف :قيزفتلا !انته“«قى زئاوءزارجبلا كلذ نأ تقتعي نأ نراك

 رئاسو بيرضتلاو لحلاو هيوعلاب امهنيب قرفي هنأ : ىنا.كلا ؛ امهنيب قرفت لصخيف هتأرمأ هنم

 . ةززركا دليل هديل

 نكتلردقلا اذه الإ سيل امهنم نودلعتي ىذلانآل كلذ رك ذي مل ىلاعت هنأ 4 ةيناشثا ةلألا ١
 فورمعم ابيلإ هنوكرو هتجوز ىلإ ءرملا ةناكتسا نإف روصلا رئاس ىلع اهيبنت ةروصلا هذه ركذ

 هتدش ىلع رمآلا اذه هب نكمأ اذإ رحسلا نأ ىلع كلذ رك ذب ىلاعت هللا هبنف « ةدوم لك ىلع دئاز

 ايل هريغف

 مو زرضلاقلطأ هنأل هانرك ذ ام ىلع لدي هنإف ( دحأ نم هب نيراضإ ماهو ) ىلاعت هلوق امأ

 . هبتارم ىلعأ نم هنآل هرك ذ امنإ ىلاعت هنأ ىلع كلذ لدف هجوزو ءرملا نيب قيرفتلا ىلع هرمي

 ىلاعت هنالو رحسلاب أي ال هللاوزماألا ىف ةقيقح نذالا نأ ملعاف ( هللا نذإب الإ ) ىلاعت هلوق امأ
 هوجو هيفو ليوأتلا نم دب الف هيلع مهمذي نأ زاج امل هب مهرمأ دق ناكولو « مهمذو مهبيع دارأ
 ءاشا لاو ةنماةعتم هللا باش نافاآناسْن] وختسإ اذإ نكسللا]ىتدي: ةيلعتتلا فنه دا لما: نأ ناسا الاق»: اهنا

 هنالل ًاناذأ ناذالا ىمس امنإو هللا ملعب الإ دارملا مصالا لاق : اهيناثو « رحسلا ررض نيبو هنيب ىلخ
 ىلاعت هلوقكلذكو نذالا كردي هب ةمئاقلا ةساملاب نآل انذإ ناذاألا ىمسو تالصلا تقوب سانللمالعإ

 هانعم ( هللا نم برحت اونذاف ) هلوقو : مالعإ ىأ ( جحلا موي سانلا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأو )

 امن رحسلا لعف دنع لصاحلا ررضلا نأ : اهثلاثو « مكتملعأ ىنعي ( ءاوس ىلع مكتنذآ ) هلوقو اوملعاف
 لاق امىلا_هن هللا نذإ ىلإ فاضي نأ حصي هناف كلذك ناكامو هعادبإو هداحبإو هللا قلخ لص

 اذهو رمآلا نذإلاب دارا نوكي نأ : اهعبارو ( نوكيف نك#ل لوةننأهاندرأ اذإ ءىثل انلوق اسنإ )
 , ييزفتلا قضتقي لفكتلاو آنفاك ويطي 'نأج هجورودرللا نت قي زقتلا نسف نآب :الإ قلي ذل نقلا
 . ىلاعت هللا رمأب الإ نوكب ال كلذو ؛ ىعرش مكح اذه ناذ
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 مدقت ام : لواآلا ءهوجو نم اهلطبي ام هيف لب كلذ ىلع لدي ام هللا باتك ىف سيل هنآل ةلوبقم ريغ

 باذع نيب اريخ امهن] موق نأ : اهيناثو « ىصاعملا لك نع ةكئالملا ةمصع ىلع ةلادلا لمالدلا نم

 ريخ اىلاعتا هللاةطإإل باذملاوة ةبوتلا نيب اريخ نأ ىلوآلا ناكلب ءدساف ةرخآلا باذغ نيبو ايئدلا

 موق رومآلا بحيأ نم نأ : اهثلاثو ؟ كلذب اَمَبِلَع لخ فيكف هرمع لوط هب كرشأ نم امه

 لوقلا اذهزداسف.اربظت ا و .نانفاغي اًيقاو:ةيلإ تازعدي و نيبذعم:امزنوك٠ لان ىف رخبسلا ناملعي ااَهن]

 ًاباوبأ تطبنتساو نامزلا كلذ ىف ترثك ةرحسلا نأ اهدحأ . هوجو (ههلازنإ ىف ببسلا : لوقتف
 لجالل نيكلملا نيذه ىلاعت هللا ثعبف ام سانلا نودحتيو ةوبنلا نوعدي اوناكو رحسلا ىف ةبيرغ

 « ًابذيك ةولنلا توعدي اؤناك نيذلا:كئلوأ:ةضزاعم نم اوُدكمشي ىتخ رجسلا ٍتاوبأ نمانلا املي نأ
 رحسالةفل اذ ةزج.ملا نوكب ملعلا نأ :ابهيناثو « دصاقملاو ضارغألا نسحأ نم اذه نأ كش الو
 اذه مرج الف رحسلا ةيهامب نيلهاج اوناكس انلاو رحسلا ةيهامبو ةزجعملا ةيهامب ىلعلا لع فقوتم
 اذه لجال رحسلا ةيهام في رعتل نيكسلملا نيذه هللا ثعبف ةزجعملا ةقيق> ةفرعم مهيلع ترذعت

 هللا ءايلوأ نيب ةفلآلاو هللا ءادعأ نيب ةقرفلا عقوي ىذلا رحسلا لاقي نأ عنتمب ال : اهئلاثو ء ضرغلا

 اودلعت موقلا نإ مث ءضرغلا اذهل رحسلا ميلعتل نيكسلملا ثعب ىلاعت هللاف ًابودنم وأ مهدنع احابم ناك
 نأ :امعبارو : هللا ءادعأ نيب ةفلآلاو هلا ءاياوأ نيب ةقرفلا عاقيإو رشلا ىف هولمعتساو امهنم كلذ

 0 اسلام روك كا كيو هند انين جتنا ةاطكاكللو قاس ] ىف لكب ملعلا ليصحت
 رشبلا ردقي مل رحسلا نم عاونأمدنع ناكن جلا لعل : امسءاخو ؛ هنع ىهنلا عنتمأ ًاروصتم نوكي ال

 اهسداسو ؛ نجلا ةضراعم ىلع ام نوردقي ًارومأ رشبلا اوملعيل ةكئالملا هللا ثعبف اهلثمب ناينالا ىلع

 تاذالا ىلإ هب لصوتي نأ هنكمأ ام هءلع اذإ هنأ ثيح نم فيلكتلا ىف ًاديدشت كلذ نوكي نأ زوجي

 تولاط موقىلتبااكدئازلا باوثلا هب بجوتسيف ةقشملا ةياهن ىف كلذ ناكاملاوعتسا نم هعنم مث ةلجاعلا

 دعبيال هنأ هوجولا هذهب تبثف ( ىنم هناف همعظي مل نمو ىنم سيلف هنم برش نف ) لاق ام ىلع رهنلاب
 : لعأ هللاو رحساا ميلعتل نيكلملا لازنإ ىلاعت هللا نم

 امهنآل مالسلاهيلع سي ردإ نامز ىف تعقوام] ةعقاولا هذه . مهضعب لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 هل ةزجعم كلذ نوكميل امهتقو ىف لوسر نم دب الف ضرغلا اذهل رشبلا ةروضب الزن نيكلم اناكاذإ

 . اكلم سنإلا ىلإ لوسرلا ثعبي ال ىلاعت هنأ تبث هنآل نيلوسر امنوك زو الو

 نايمحيأ نامسا امهو اهل ناملع , نيكسمللنايب فطع« توراموتوراه د 4 ةسماخلا ةلأسملا 2

 ىرهزلاأرقو «افرصنال مبضعب معز مر سكلاوهو ترهلاوترهلا نماناكولو فرصلا عنم ليلدب

 . تورامو توراه امه : ىلع عفرلاب تورامو توراه

 لايك ملعاف ( رفكتت الف ةنتف نحن ام] الوقي ىتح د>أ نم ناءلعي امو ) ىلاعت هلوق امأ

 املوق وهو هب لمعلا نم ديدشا ريذحتلا دعإ الإ رحسلا ناملعي ال ناكلملا ناذهو لاقف املاح حرش



 لن ةيآلا .٠ نيطايشلا اول ام اوعيتاو : ىلاعت هلوق

 ناكل نيكلملا لزنأ ول : اهئلاثو ( نورظني ال مث مالا ىضقتل اكلم انلزنأ ولو ) هلوق عم نيكلملا
 امهنأ عم نيلجرلا ةروص ىف امبلعج نإف « كلذك امبلعحي الوأ :نيلجرلا ةروص ىف امبلع نأ امإ
 لكذنأ ذوي ال ملف كلذ زاج ولو  زئاج ريغ وهو سانلا ىلع ًاسيبلتو اليبجت كلذ ناك نياجرب اسيل

 امبلعجيل نإو ؟ ةكستالملا نم اكلم لب « ًاناسنإةقيقلا ىف نوكي ال مدهاشن نيذلا سانلا نم دحاو
 لواآلانع باوجلاو ( الجر هانا كلام وا ولد) ىلاعت هلوق ىف كلذ حدق نياجرلا ةروص ف

 نيكلملاةءارقوةماع ةيآلا هذه نأ : ىتاثلا نعو ؛ رحسلا مامن! كئالملا لا 9! ةكيملا دج نيكانأ

 ةروص امهلزنأ ىلاعت هللا نأ : ثلاثلا نعو « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ةصاخو ةرثاوتم ماللا حتفب
 نامننإلا ةروص هتروص نم ىلع اوعطقي ال نأ ءايبن ألا نامز ىف نيفاكملا ىلع بجاولا ناكو نيلجر
 ىلكلا ة ةيحد دهاش نم ىلع بجاولا ناكمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نامز ىندن أ مءًاناسنإ هنوكب

 . هيف فقوتلا بجاولا لب رشبلا نم هنوكب عطقي النأ

 نع ىورف امطوزن ببس ىف اوفلتخا د-ةف ةكئالملا نم ااكاذتنا ؛ اناق اذإ 4 ةثلاعلا ةلأسملا ْر

 ميباجأف (ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نمابيفلمتأ)اولاقو مدآب هللا مبداعأ اس ةكئالملا نأ سابع نبا
 ماركللا مهو ةكئالملا نم ًاعمج مهيلع لكو ىلاعت هللا نإ مث ( نويلعت الام لعأ ىفإ ) هلوقب ىلاعت هلل
 مونم ربظ ام عم رحل هللا ةيقبت نمو مهنم ةكئالملا ثبجعف ةثيبخلا مهل امعأب نوجرعي اوناكف نوبناكلا

 ةكئالملا ىلتبي نأ ىلأعت هللا دا 1 الملا بجعت دادزاف رحسلا لمع امهيل] اوفاضأ مث حتابقلا نم

 امهريتخأف ضراألا ىلإ امهلنأل ةابدو ًادهزو ًاءلع الملا رظعأ نم نيكللم اوراتخا مل لاقف

 انتؤلاو لتقلاو كرمشلا نع امهامنو امهلزنأوسنإلا ةوهشامهيف بكرو توزامو' توراه ا وراتخاف

 نأ تبأف ابسفن نع اهادوارف ةرهزلا ىهو ءاسنلا 0 ره ةأرما املا تيهذف الزنف برشلاو

 امهيلع ةوهشلا تبلغ مث ءالوأ اعنتماف  رخا ابرشي نأ دعب الإو منصلا ادبعي نأ دعب الإ امبءيطت

 نإ : تلاقف مهيلع لئاس لخد منصلا ةداب 1 برشلا“ لع 5 دنعف كلذ لكىف اهاعاطأف

 اعنتماف ؛ لجرلا اذه التقاف ىلإ ا ولا" افذكأ قاف انرمأ دسف انه. ىأرام سانلل لئاسلا اذه ىلا

 ارسحتو امدن كلذ دنعنيكسلملانإ مث ءاهادجب لذ ةأرملا ايلطو لقلا نم اغرف الف هلتقب الغتشا مث هنم

 نابذعي امهو ايندلا باذع ارات+اف ةرخألا باذعو ايدلا باذع نيب امهريف ىلاعت هللا ىلإ اعرضتو

 هللا نأ : امهدحأ « نالوق ةرهزلا ىف مهل مث « رحسلا سانلاناءلعي ضرالاو ءامساا نيب ناقلعم لبابب
 ىلإ اطيهانأ اهبكلفو ةرهزلا هل لاقي 5 بكوكلا هللا ىمأمدآ ىبب ةوهشب نيكساملا ىلتبا امل ىلاعت
 ىلع اهل نيو ما ءاعملا نمي اهيفاض وما ىلإ :اهككلفوو ةرهرلا كمفت]) نتنيفب ناك اني ناك نأ: لإ لظرأألا

 رخلا برش دعب اهاعقاوو ضراألا] هأ نم ةرجاف تناك ةأرملا نأ : ىناثلا لوقلاو . امهنم هادهاش ام

 ىلإ تجرعو هب تملكتف ءامساا ىلإ ناجرعي هب اناكىذلا مسالا اهايلع مث مصلا ةدابعو سفنلا لتقو
 ةدودرمةدساف ةياورلا هذه نأ ملعاو « ةرهزلا ىه املعجو هللا امخسف « تخدبب » اهعسا ناكو ءامسلا
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 مكردتلابغ ازيغ ناكاازجلعأ لولا نأ عم رحسلا ىلإ نيكنلملا ىلع لزنأ ام اوبسن كلذكف هنع

 كلذ سانلا نالءي اناكامإو ريخلا ىلإ ءاعدلاو نيدلاو عرشلا وه ناكامبيلع لزنملا نآل كلذو

 كسمتت ةفئاط تناكو «؛ كسّءلاو لوبقلا ىلع مهنعبل ًاديكوت ( ر ملكت الف ةنتف نحن ا] ) امهلوق عم

 نيبأةب نآورفي ام'رادقن'رقكلاو ةنتفلا نمّئأ اًمبنم نوبلعتيو: كلذ: نع لدعتاو فلاخم ع

 نوكنيو دحجلا ىنعمب «ام » نوكي نأ : ىتناثلا هجولا . ملسم ىلأ بهذم رترقت اذهف «هجوزو ءراأ

 رخس نيبكلملا ىلع لزني لو ناميلس رفكي مل لاق هنأك ( ناميلس رفك امو ) ىلاعت هلوق ىلع ًافوطعف
 توراه لباب نيكللملا ىلع لزنأ ام هنأ معزتو ناميلس ىلإ رخسلا فيضت تناك ةرخسلا نآل

 ناءلعي ال ىأ ًاضرأ لوح ( د>أ نم ناالعي امو ) هلوقو نياوقلا ىف مييلع هللا درف « تورامو

 . ىهنلا دشأ هنع نايهني لب ًادجأ

 ام كلوقك وهو رفكت الذ نا>تماو ءالتبا ىأ ( ةنتف نحن امإ الوقي ىتح ) ىلاعت هلوق امأ

 اطول ل710 تأ اما أ ذك" كلاب افك ةتلفف نذل كله قل اذكب الالف ترمأ

 تراسل قاد "ا 2115فل نأكل: ةنغخ كندا نإ رن لا وقال هان نأ معاو

 لزن ول : هلوق امأ « لصفنم ليلدل الإ هنع دعب ام ىلع هفطع نم ىلوأ هيلي ام ىلع ( لزنأ امو ) هلوق
 بيغرتلا لج الن وكي دقءىشلا ةفصفي رعت اناق . ىلاعت هللاوه رحسلا كلذ لزنم ناكلاهبيلعرحسلا

 . رعامشلا لاق امهنع زارتحالا مقِي نأ لجل نوكي دقو دوجولا ىف هلاغد] ىف

 هيق وتل نكمل كل ال وردا تفرع

 (رحسلا سانلا نودلعي اورفك نيطايمشلا نكسلو) ىلاعت هلوقل رفك رحسلا ميلعت نإ : ًايناث هلو
 - ميلعتب لغتشا اذإ ام ىهو ةدحاو ةروص اهقدص ىف ىئبكسيف لاح ةعقاو هنأ انيب انأ باوجلاف

 الات هل رق“. قع تهذملا كلذ نأ تانإ ميلعتلا كلذ نم هدصق نوكيو بك اوكلا ةيهلإب لوقي نم
 ةثعب زوج ال هنأ ملسن ال انلق . ةكئالملا اذككف رحسلا ميلعتا مالسلا مهيلع ءايبنألا ةثعب زوحي ال هنإ

 : ًاعبار هلوق . هلاطإ ىلع هيبذتلا ميلعتلا كلذ نم ضرغلا نوكي ثيحب هميلعتل مالسلا مييلع ءايبنالا
 نيب قرف انلق ؟ هنع ىهني ام ىلاعت هللا ىلإ فاضي فيكف ةدرملاو ةرفكلا ىلإ رحسأاا فاضي امإ

 هذاسف لع ةيقلا نضورخل ةمشلتت امو" ؟!ةنعا اذيقم لمجلا'ن ركب "نأ! لوجين ذل لف مف ميلعتلا نيبو لكلا

 ٠ هب 5 1 هنإذ

 كاحضلا نع ًاضيأ ىورم وهو ماللا رسكب ( نيكلم ) نسملا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 اناكليقو « رحسلا سانلا ناملعي لبابب نيفاقأ نيجلع اناك: نسحلا لاقف  اوفلتخا مث سابع نباو

 توراقو تلا نمل ناك إم اناك امد 0 لب هر ررتقأ اهدا رقلاو , كوالا: نم: ناملا طا نلجر

 اورسك نيذلا امأ امهريغ ليقو « مالسلا امهيلع ليئاكيمو ليربج امه ليقو ء امل ناهما تورامو

 لازنإ زوي فيك: اهيناثو ء رحسلا ميلعت 0 3 قيلي ال هنأ : اهدحأ:هوجوب اوجتحا دقف ماللا



 "1 ةيآلا . نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق

 املع امهنإ لاقي نأ ريدقتبف ًاضيأو ( هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي ام امبنم نوملعتيف ) ىلاعت لاق ام
 هنوركو هتيقح ملعتملا دقتعي نأ محملا دضق/اذإ ارفك نوكمإ امز عونلا اذه ميلعت نكل عونلا اذه

 ريصي نأ لجل ناك ةكئالملا ميلعتو ءأر ذك نوكيال مب اعتلا اذهف هنع 06 نأ امآف., ًايازرص

 ةنتف نحن انن] الوقي ىّتح ل نم نابلسي امو ) اهبنع ا ىلاعت لاق ام ىلع هنع ًازرتع فلكملا
 ءايشالا هذه ةيقح داقتعا مدوصقم ناكف رحسلا سانلا اوملع نيذلا نيطايشثلا امأو ( رفكتت الف

 . قرفلا روظف

 قلاش و لع نكح ددشب لخلل مصاعو ريثك نباو عفان أرقم ةنماثلا ةلأسملا ١
 دحاو ىنعملاو عفرلاب « نيطايشلا » و فيفختلاب «نكلو نوقابلاو « نكس » مم | هنأ لع بصنلاب

 0 ناكاذإ هنأ رايتخالاو ( ملتق هللا نكلو . ىرهللا نكلو لافتا ىف كاذاكو

 ًافطغ نوكي تففختلاب ع نكل د نأ هيف هجولاو « نس-أ فيفختلاف واؤلا ريغب ناكاذإو نسجأ
 .« نإ » لمع لمعت اهنآل ًافطع نوكنت ال ةددشملاو ؛ مالكلا لاصتال واولا ىلإ جاتحي الف

 : لئاسم هيفف ( تورامو توراه لباب نيدكءلملا لع لزنأ امو ) ىلاعت هلوق امأ

 مث ىذلا ليم هنأ لوألا! : ناجي هين( لأ اهو ) هلرق ىف ءام » ( ىلوآلا ةلأسملا ١)

 رحسلا سانا نوملعي ىأ ( رحسلا ) ىلع فطع هن:أ : لوآلا : لاوقأ ةثالث ىلع هيف ارفلتخا ءالؤد
 مطل ىامطاخلا اولنت ام)هلوق ىلع فطع هنأ : اهيناث و. ًاضيأ نيكسلملا ىلع لرنأ ام مهنوءاعيو
 وهو رفك وه ام هنم'_رحسلا نآل نيكلملا ىلع لزنأ امو ناهيلس كلل ىلع ءارتفا نيطايشلا اولن: ام
 نيكلملا لع لزنأ كلاش ةجيؤزو رمل علب قيرقتلا ىف ميت انرام هئمو . نيطانغلا هنأت ىذلا
 نأ : اهثلاثو :امهدجأ.لع اورصتقي ا معبتا مهنأ دوويلا نع ريخأ ىلاعت هن اكف
 ىلعو ناملس كلل ىلع ءارتفا نيطايمشلا اولتت ام هريدق:و ( ناهيلس كلم ) ىلع افطع رج هعضوم
 زان ندبدلا نورك. نأ نا و « هللا همحر ملسم ىنأ رايتخا وهو نيكلملا ىلع لزأ ام
 «ىلاعت هللا وه هلزنم ناكل امبيلع الزان ناك ول رحسلا نأ : لوآلا : هوجو هيلع جتحاو امهيلع

 نكلو ) هلوق نأ : ىتاثلا « كلذ لازنإ هللاب قولي الو ثبعو رفك رحساا نآل زئاج ريغ كلذو
 هكئالملا ىف تبث لف: رفكر خلا ميلعت نأ ىلع لدي ( رحسلا سانلا نودلعي اورفك نيطايشلا

 ميلعتل اوثغبي نأ ءاببناألا ىف زوي ال م: ثلاثلا . لطاب كلذو ٠ رفكلا مههزل رحسلا نوملعي مهنأ
 ةرفكلا ىلإ الإ فاضني ال رحسلا نأ : عبارلا ؛ ىلوآلا قيرطب ةكئالللا ىف كإذ كف رحسلا
 لهو ؟ باقعلاب هيلع د_عوتيو هنع ىهني ام هللا ىلإ فاضي فيكو ةدرالا نيطايمشلاو ةقسفلاو

 مالسلا 4 رلع ىموم ةصق ىف لاق اي هلاطبإب ىلاعت هللا ةداع ترج دقو هومملا لطابلا الإ رحسلا

 لوق فلاذ رخآ مع ةيالا ريسفت ىف كللس هللا همحر هنإ مث ( هلطييس هللا نإ رحسلا هب مث جام )

 أيه ناك ناميلس كلل. نأ عم نامياس كلله ىلإ رحسلا اوبسن نيطارشلا نأ لاف نيرسفملا رثك أ

 «م-رخ عد



 ةنآلا . نيطايبشلا اولتن ام اوعبثاو : ىلاعت هلوق عا

 دوهيلا رحاس نأ : قاثلا . هانركذ ىذلا ليصفتلا وه قملا ناكر يلا ق> ىلع ةيانج نكي مل نإف
 دو,ي نم ةأرماو مصعأ نب ديبل هل لاقي دوويلا نم لجر هرحس مالسلاو ةالصلا هيلع هنال لقي ال
 مهل د مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقل كلذك نمؤملا نوكي نأ بجوف امبلتقي ملف بذيز اه لاقي رييخ
 ىورام :اهدحأ رابخأب هلوق ىلع هللا همحر ةفينح وبأ جتحاو « نيملسملا ىلع ام مهيلعو نييلسنلل ام
 ديز نب نمحرلا دبع ترمأف كإذب تفرتعاف اهوذخأو ام رحْس ةصفخل ةيراج نأ رع نبا نع عفان

 تاتق انهنآل كلذ ركنأ امنإ ناهثع نأاكف اهرمأ هريخأو رمع نبا هاتأف هركسنأف نايثع غلبف اولتةف

 رحاس لك اولتقا نأ هنع هللا ىضر رع تاتكك درو هنأ رايد نن ورمع ىور ام : اهيناثو « هنذإ ريغب
 مجعلا نابك نيفارعلا ءالؤه نإ : بلاط ىنأ نب ىلع لاق : اهثلاثو « راو-س ثالث انلتقف ةرحاسو

 لعل : باوجلاو . ملسو هيلع هللا لص دمع ىلع هللا لزنأ امم ءىرب دقف لوقي امب هل نمي ًانهاكى أ نف
 امأو ٠ ةدحاو ةروص اهبقدص ىف ىنكي لاحلا ةياكس>ح ناف ةرفكلا نم اوناك اولتق نيذلا ةرحسلا

 ؛ ءاليخلا بورض ىلع ةينبملا ةبيجعلا تالآلاو ةذبعشلا بورضب نارتإلا ىنعأ رحدلا عاونأ رئاش

 ريصيىت> عيرقتلاو فيوخنلا نم ًابورض مهوب نميف لوقلا كلذكو ةيسدنهلا بسناا ىلع ةيفبملاو

 ةلصولا دعي ةقرفلا عاقيإ ىف لاتحبو ةميغلاو بيرضتلاب ىشمتيو هيف داقتعالا ح ءادوسلا هب نم

 نفد ىف لوقلا كلذكو ٠ رفكب سيل كلذ لكف مظعالا مسالا نم اهبتكي ةياتكب كلذ نأ مويو

 نميف لوقلا اذلكو ٠ كلذ نولعفي. نجلا نأ ماهبإ ىف لوقلا اذكو سائلا رود ىف ةخسولا ءايشآلا
 اذهف « ةتبلا لتقلا بجوي الو رفكسلا دح غلبي ال كلذ نم اد يش نإف ةمعطألا ىف ةدلملا ةيودآلا شدي
 . ريسفتلا ىلإ عجرنلاو . قاولاو ىفاكلا هللاو رحسلا ىف ىلكلا مالكلا ره

 امنإ مهنأ ىضتقي ةيآلا رهاظف ( رحسلا سانلا نوءلعي اورفك نيطايمشلا نكلو ) ىلاعت هلوق امأ
 ةيلعلاب رعشم فصولا ىلع حلا بيترت نآل رحسلا سانلا نودلعي اوناك مهنأ لجال اورفك

 نأىلَءو ؛ رفك رحسلا ميلعتنأ ىلع ةلاد ةيآلا تراصف رفكلا تجوب ال ًارفك نوكي الام ميلعتو

 ؛ ةيلعلاب رعمشم فضولا ىلع محلا بيترت نأ مسن ال لوقي نأ كلذ عنم نملو رفك ًاضيأ ارحاتلا
 ريخأىلاعت هللا نال لكشم اذه : ليق ناف رحسلا سانلا نوملعي كلذ عم مهو اورفك مهنأ ىنعملا لب

 هنإو نيكلملا ريفكت مزل ًارفك رحسلاياءقناكولف رحسلا سانلاناملعي نيكتلملا نأ ةيآلا رخآ ىف
 ىمسي ام لك سيل هنأ ىلع متللد دق منألف ًاضيأو نوموص-م مرسأب ةكئالملا نأ تبث امل زئاج ريغ
 ىذلا رحسلا اذهلمحن نحنف : هتايمسم عيمج ىف ماع نوكي ال كرتشملا ظفالا : انلق . رفك وهف رج
 اهب ةناعتسالاو بك اوكلا ةيهلإ داقتعا وهو رحسلاب ةامسملا ءايشألا نم لوألا عونلا ىلع رفك وه

 اذهب مهنايتإل اورفك ام نيطايشلاو ء رفك رحسلا اذبف تاداعلا قراوخو تازجعملا راهظإ ىف

 . ماسقألا رئاسب ال رحسلا

 ىلع عاونألا رئاس ناءلعي مبلعل لب رحساا نم غونلا اذه املع امهنأ مسن الف ناكلملا اني



 علو ةيآلا . نيطايمشلا أولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق

 عم ءايشالا هذه هل لصحت ال لطبملاو ةوبنلا ءاعدا عم ءايشآلا هذه هل لصحت قحلا نأ امب لطبملا
 نإ . ليق نإف . رفكب سيل هنأ كش الف رحسلا نم اهانددع ىنلا عاونألا رئاس امأو . ةوبنلا ءاعدا
 لدي اذهو ( نايياس رفك امو ) هنع هل امنت ىلاعت هللا لاق ناملس ىلإ رحسلا اوفاضأ امل دوبيلا
 ( رحسلا شانلا نوءلعي اورفك نيطايشلا نكلو ) لاق ًاضيأو قالطإلا ىلع رفك رحسلا نأ ىلع
 اد>أ نايلعيال امهنأ نيكلملا نع كو . ًارفك قالطالا لع رحسلا نوكي نأ ىضتقي ًاضيأ اذهو
 :انلق « قالطالا ىلع رفك رحسلا نأ ىلع .لدي وهو رفكت الف ةنتف نحت امن الوقي ىت> رحسلا

 .موجنلا ةيطإ دقتعي نم رحس ىلع ابامحتف ةدحاو ةروص اهقدص ىف ىف لاخلا ةياكح

 بكاوكسلا فدقتعي نأ وهو:لوآلا عونلا امأ ؟ ال مأ مباتق بحي له هنأ ىف « ةعباسلا ةلأملا إ)
 قلخ ىلع ةردقلاب افودوم ريصي دق رحاسلا نأ دقتعي نأ وهو : ىناثلا عونلاو . ةربدمة لآ اهنوك

 « امهرفك ىف كش الف , لاكشالا بيكرتو لقعلاو ةرد-قلاو ةايحلا قاخو ماسجألا

 هنأ ةفييج فأو كلام نع ئورو .:لتق رصأ نإف باتي دترملاك ناكداقتعالا !ذبلا ىلإ اذإ ملسملاف

 عونلا امأ ؛ نهاظلاب مك نت » مالسلا هيلع هلوقل همالسإ لبقيف لسأ هنأ انل + هتبوت لبقت ال

 ةئيطاو لكشلا رييغتو ةايحلاو ماسجالا قلخب هتداع ىرجأ ىلاعت هللا نأ دقتمي نأ وهو : ثلاثلا

 ثادحتسا لإ لوصولا نكمي هناك قتسيا وحنان ات ةينودلألا نسب انوغ دعوب قولا ضني انرا اواقج

 اذه عم هنآل اولاف رفك هنأ ةلزتعملا نع انرك ذ دقو قيرطلا اذهب ةقاخلا رييغتو ةارحلاو ماسجالا
 وه قرفلا : لاقي هن ال كيكر اذ-هو « ءايبن الا قدص ىلع زجعملاب لالدتسالا هنك ال داقتعإلا

 كلذهيلع رذعت ًايذاكن اكن إو ءايش"الا هذ نايتإلا هنكمأ هاوعد ىف ًاقداص ناكنإ ةوبنلا ىعدم نأ

 نم ءىشب رحاسلا ىنأ اذاف عوقولا نكمم هنأ تبثو رفاكب سيل هنأ تبث اذإ . قرفلا روظي اذهف

 هتمرح دقتعا نإو  أحابم هنوكب روظحلا ىلع مكح هنأال ء رفك حابم هب هنايتإ نأ دقتعا ناف كلذ
 هيلع بحي ًابلاغ لتةي ىرحسو هترحس ىفإ لاق نإ . ةيانجلا ٍ هيكح نأ هنعهللا ىضر ىعفادشلا دنعف

 قفاوف هريغ تر لاق نإو دمع هيش ومف لتهي ال دقو لقي دق ىرحسو هترجس لاق نإو ء دوقلا

 مييلع بجيت ذئنيؤ ةلداعلا هقدصت نأ الإ هرارقإب تبث هنأال هل ام ىف ةففخم ةيدلا بجت أطخ وهف همسا

 هنأ هللا همحر ةفينح ىلا نع دايز نب نسحلا ىورو « هنع هللا ىضر ىعفاششاا بهذم ليصفت اذه
 ؛هنم بوتأو رحسلا كرتأ ىنإ هلوق لبقي الو بانتسي الو رحاس هنأ لع اذإ رحاسلا لتقي : لاق
 يك معي ةفلشب هاوفلط و وأ رخاش أ ىلع نادهاش دبش نإو همد لح دّقف ر>اس هنأ رقأ اذإف

 . لتقي ملو هنم لبق نامز ذنم كلذ تكرت دقو ةرم رحسأ تنك ىفأب رقأ نإو باتتسي الو لتق

 لتقي : رحاسلا ف ةفينح ىلأ لوق نع فسوي ابأ تلأس : لاق ىذارلا لع نع عاجش نب دمحم ىحو
 سلال سلككلا قمل رك عم عمج رحاسلا : لاقف « دترملا ةلزنب كلذ نكي مل باتتسو الو
 قسف وهف رفك ليي عونلا اذه نأ تثامل هلأ انباحأ جتحاو . لنق لتقف اذإ كإذك ناك نمو



 ةيآلا . نيطايمشلا اولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق اع

 تيهذف عفاف ىهذا ىلالاقف تيبأف ىلعفت الو هللا قناف رمأ سأر ىلع تنأ ىل الاقف : ايش تيأر ام

 أهل ريعلاو ايت اهلا: ىلإ ادعطق'”ىجب رذ قدح تخل اذف ويا دذللاب :ًالفقم ليزا" اك ت بأ و + تال
 ىفهيروصتف ًائيش نيديرتام الاق ؟ ره امو تلقف ء رحسلا تنسحأ دقو كنع جرخدق كناميإ : الاقف
 نم جرف عرزناف عرزنا تلقف بح انأ اذاف ةطنح نم ًابح ىسفن ىف تروصف ناك الإ كههو
 ف هاروضأ ال نفر ةلاانأو زيضاف زيخا تاقف « هتعاش نم ندطناف ندطنا : تاقف اليةنمأ هتعاس

 اذهىف ةريثكسلا تاياكهلا نم هنورك ذيام : اهتلاثو «ةبوت كل سيل ةشئاع تلاقف ء لص> الإ ئسفن

 حافيالو ) ىلاعت هلوق : اهدحأ ءهوجوب هراكنإ ىلع اوجتحا دقف ةلزتعملا امأ . ةروهش٠ ىهو بابلا

 نإ نوملاظلا لاقو ) ملسو هيلع هللا ىلص دمت فصو ىف ىلاعت هلوق : اهيناثو ( تأ ثيح رحاسلا

 لوقلا اذه ببسب مذلا اوةحتسا امل ًارو>سم مالسلا هيلع راص ولو ( ًارو>سم الجر الإ نوعبتت

 ةينيقي لئالدلا هذه اولاق مث رحسلا نع زجعملا زيمتي فيكتف رحسلا نم كلذ زاج ول هنأ : اهلاثو

 . لئالدلا هذهل ةضراعم حلصت الف داحألا باب نم اهومتركذ ىبلا رايخالاو

 كلذ ىلع نوققحلا قفتا : روظحم الو حيبق ريغ رحسلاب ل-غلا نأ ىف ( ةسماخلا ةلأسملا ١)

 ( نويلعي ال نيذلاو نودلعي نيذلا ىوتسي له ) ىلاعت هلوق مومعل اضيأو في رش هتاذل ملعلا نآل

 يجاوز ارههنم رجعملا نوم ملعلاو « زجعملا نيبو هنيب قرفلا نكمأ امل معي نكي مل ول رحسلا نآلو

 نوكي امو أبجاو رحسلاب علا ليصحت انوكي نأ ىضتقي اذهف بجاو وبف هيلع بجاولا فقوتي امو

 . ًاحيبقو ًامارح نوكي فيك ًابجاو

 رفكي له رحاسلا نأ ىف ءابقفافاتخا : ال مأ رفكي دق رحاسلا نأ ىف ( ةسداسلا ةلأسملا 2

 رفكدقف لوقب امهقدصف ًافارع وأ ًانهاك قأ نمو لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور ؟ ال مأ
 ىه بك اوكلا نأ دقتعا نم نأ ىف ةمآلا نيب عازن ال هنأ ملعاو مالسلا هيلع « دم ىلع لزنأ امب

 قالاءالا ىلع ًارفاكن وكي هناف . رورششلاو تاريخلاو ثداوهلا نم هيفا لةقلاخلا ىهو ملاعلا اذهل ةربدملا
 .ة رضا نموا الا عونلا وه اذهو

 ىلعا#ب ردقي ثيحوملا ةوقلاو ةيفصتلا ف ناسذالا حور غلبي دق هنأ دقتعي نأ وهو ىتاثلا عونلا امأ

 . هريفكت ىلع ًاضيأ ةمأالا عامجإ رهظ الاف ؛ لكشلاو ةينبلا رييغتو ةردقلاو ةايحلاو ماسجأ الا داحيإ

 ضعب نيخدتو قرلا ةءارقو ةيفصتلا ىف غلبي دق هنأ رحاسلا دقتعي نأ وهو : ثلاثلا عونلا امأ

 رييغت و لقعلاو ةايحلاو ماسج الا داعلا ليبس ىلع هلاعفأ بيع ىلاعت هللا قلخت ثيح ىلا ةيودأالا

 هنكالداقتعالا اذه عم هنأال اولاق كلذ زوجي نم ريفكست ىلع اوقفتا ةلزتعملا انهبف لكشلاو ةينبلا

 ول ناسنإلا نإ:لوقي نأ لئاقل نإف . لوقلا نم كيكر اذ-هو لسرلاو ءايبن الا قدص فرعي نأ
 لصح الل هدب ىلع ءايشاالا هذه رابظإ ىلاءت هللا نم ذر الل هنإف هاوعد ف 100 ةودنلا ىعدأ

 نعزيمتي قحلا نإف سيبلتلا ىلإ كلذ ضفيملهدي ىلع ءايشأالا هذه ربظأو ةوبنلاعديمل اذإ امأ سيبلتلا



 وس ةيآلا . نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق

 نأو مظعالا مسإلا فرع دق هنأ رحاسلاىعدي نأ وهو باقلا قيلعت : رحسلا نم عباسلا عونلا
 ليلق لقعلا فيعض كلذل عماسلا ناكنأ قفتا اذاذ ٠ رومأألا رثك أ ىف هل نوداقنب و هنوعيطي نجلا
 فولا لصح اذإو , ةفاخلاو بعرلا نم عون هسفنف لصح و كلذب هباق قاعت و قخ هنأ دقتعا زييقلا
 ةويهاالا كيرفن نيرنإو لاس ويعد فكنأ ينزع اذتلا نكي ةلكاخ هن امثل وفلل كتبت

 نازملاال]افخ] و ةلابع الا نيطت ىف ؛ايباظخ 32 هيافلا قاف لع معلا لهأ لاو>أ فرعو

 ىعئاش كلذو ةفيطل ةفيفخ هوجو نع بيرضتلاو ةميمنلاب ىعسلا : رحسلا نم نماثلا عونلا
 . لعأ هللاو هفانصأو هعاونا حرشو رحسلا ماسقأ ىف مالكلا ةلمج اذبف : سانلا

 ةلزتءملاامأ ؟ ال مأ ةنكمم ىه له عاون "الا هذهنأ ىف نيملسملا لاوقأ ىف ( ةعبارلا ةلأسملا 2
 ةدلبملا ةيود“الا ضعب ماعطإ ىلإ بوسنملاو ليختلاىلإ بو.ذملا عونلا الإ اهراكنإ ىلع اوقفتا دقف
 نماورفك مبلعلو اهوركنأ دقف لو“الا ة-لا ماسف“الا امأف« ةميمنلاو بيرضتلا ىلإ برسنملاو

 ءاوهلا ىف ريطي نأ ىلع رحاسلا ردقي نرأ اوزوج دقف ةنسلا لهأ امأو ؛ اهدوجو زوجو اب لاق
 أرقي امدنع ءايش“*الا هذل قلاخا وه ىلاعت هللا نإ اولاقمهنأ الإ ًاناسنإ راهاو ًارامح ناسنإلا بلقيو
 امأو . الف موجنااو كلفلا كلذ ىف رثؤالا نوكي نأ امأف . ةئيعم تاملكو ةصوصخم قر رحاسلا

 هنإ ةئباصلا لوق داسف ىلع انباتحأ جتحاو ؛ هريرقت فلس امىلع ملف ةئباصلاو نومجنملاو ةفسالفلا

 حصيام] رودقم هنأب لقعلا كحىذلا ءىثلاو ًارداق هدجومذ وكي نأ بجوف ثدح ملاعلانأ تبث دق
 رودقمتانكمملا لك نذاف ؛ تانكمملا لكنيبكرتشمردقناكمإلاو أنكم هنوكل ارودقم نوكي نأ

 قلعتلاليزم ببساا كلذ نوكي نأ مزاي رخآ ببسب تارودقملا كلن نم ءىث دجو ولو ىلاعت هلل
 عوقو ليحتسي هنأ تيثف لاحم وهو هللازجعل ايس ثداحلان وكيف رودقملا كلذب ىلاعت هللا ةردق
 عنتم هنأ ىعدنف اذهب اذإ اولاق « ةئباصلا هلاق املك لطبي هدنعو هللا ةردقب الإ تان.كمملا نم ءىث

 رحسلا نم عونلا اذه عوق وىلعاوجتحا دقن ةرحسلا رحس دنع ةداعلا ءارجإب قراولا هذه عوقو

 هللا نذإب الإ دحأ نم هب نيراضب مه امو ) ةيآلا هذه ىف ىلاعت هلوقف نآرقلا مآ . رخو نارذلا
 ًاداحآو ةرتاوتم هِي هنع ةدراو ىهف رابخأالا امأو ٠ هببسب راثآلا لوصح ىلع لدي ءانثتسالاو

 ءىثلالوقأ ىنأ ىلإ ليخيل هنإ » لاق ىتحهيف لمع رحسلا نأو  ر# مالسلا هيلع هنأ ىورام اهدحأ

 ايلف رثبلا ةفوعار تحت رحسلا كلذ تلعجو هتر# ةيدوهي ةأرما نأو « هلعفأ لو هلقأ لو هلعفأو

 نأ : اهيناثو , هبيسب ناتذؤءملا لزنأو ضراعلا كلذ ملسو هيلع هللا ىل ىننلا نع لاز كلذ جرختسا

 تلاقف ؟ كرحسامو تلاّقف ؟ ةبو نم ىل لبف ةرحاس ىلا تلاقف اهّنع هللا ىضر ةشئاعتتتأ ةألما
 ىراتخت ال هللا ةمأ اي ىلالاقف رحسلا لع بلطل لبابب تورامو توراه هيف ىذلا عضوملا ىلإ ترص
 هيلع لوباأل تيهذف «دامرلا كلذ لع ىلوبف ىهذا ىل الاقف ٠ تيبأف ايندلا رمأب ةرخآلا باذع
 تاق كلش ايل لإ راام ىلا ةف'.كلتفادقا كلعف اهببلإ ا تقل لام أ ال كتن ناو تعش
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 ةرصابلا ةوقلا فقتاملق ةءلظااناولآلا وءالالتخاو الالك رصبلا ديفت ةيوقلا ةقرشملا ناولألا كإذكو

 . رحسلا نم عونلا اذه ىف لوقلا عما اذهف ء اهاوحأ ىلع

 ىلع ةيك ولا تاللآلا 1 نث نفازهظنا ىتلا ةيدجعلا لاعاللا : رحسسلا نم نمماخلا عونلا

 رخآلا امهدحأ لتقيف نالتنقي نيسراف لدم : ىرخأ ءاليخلا بورض للبعو ةراث ةيسدنهلا بسنلا

 ءدحأ هسمب نأ ريغ نه قربلا برض راونلا نم ةعءاس تضم املك ق وب هدي ىف سرف ىلع سرافك و

 امنوروصي ىتح « ناسنإلا نيبو اهنيب رظانلا قرفي ال ىح دنهطلاو مورلا اهروص) ىتلا روضلا اهنمو

 « تءاشلا كحضو « لجخلا كحض نيبو رورسلا كحض نيب اذ قرفي ىت> . ةيك ابو ةححاض

 بابلا اذه نمو:برضلا اذه نم نوعرف ةرحس رحس ناكو « لالا رومأ يطل نم:هوجولا هذبف
 ةل آب امظع اليقث رحب نأ وهو لاقثألا رج ملع بابلا اذه ىف جردنيو « تاعاسلا قودنص بيكرت

 ني ةيسئفن ةمازادتوإ اياب ارامل نال ازحبشلا | كلام نم دعي نأ نرتب. إل. ةقيقنللا: فتان هليل اقفل
 درفلا دعب درفلاال] هيلإ لصيال ًاديدش ًاريسع ناكامل اهيلع عالطالا نأ الإ ءابيلع ردق اهلع علظا

 ىف راقيسوملا «سونايعجرأ » لمع بابلا اذه.نمو ؛ رحسلا باب نم كلذ رهاظلا لهأ دع مرج ال

 دجوف ضرألا نم ةالفب ًازاتجم ناكهنأ هل قفتا هنأ كلذو هايإ هديدجت دنع قرتعلا ميلشروأ لكيه

 رئاس فالخب ًانيز> ًاريفص رفصي ناكو فوطع رباط وه لصاربلاو 'لصاربلا خارف نم اخرف اويف

 لضفي و هتجاح دنع اهضعب لكأيف هدنع ابحرطتف نوتيزلا فئاظلب هبت ل-صاربلا تناكو لضازببلا
 فااخلا هريفص ىف نأ ٍلعو خرفلا كلذ لاح لمأتو كانه راقيسوملا اذه فقوف هتجاح نع اهضعي
 فااتف هلكأي امب هتءاجو رويطلا هل تقر ىتح فاطعتسالاو عجوتلا نم ًابرض لصاربلا ريفصل
 اهب قثو ىت> كلذ برحي لزب لو ريفصلا كلذ تدأ اهب حيرلا ليقتسا اذإ ةرافصلا هيشت ةلآ لمعب

 الف امشنج نم اخرف كانه نأ نظت اهناآل خرفلا كلذ ىلإ .ىجن تناكانوتيزلاب ل_صاربلا هتءاجو

 «سخرط ءأ» اهيف نفد ىتلا ةليللا نع لأسو مياشروأ لكيه ىلإ دمعو كسنلا ربظأ دارأ ام هل حص
 فوجب جاجز نم ةروص ذختاف بآ نم ةليل لوأ ىف نفد هنأ ربخأف لكيلا كلذ ةرامب ميقلا كسانلا

 لوأ ىف ابحتفب مثرمأو ةبق ةروصلا كلت قوف لعجو لكملا كلذ قوف امبصنو ةلصربلا ةئيه لع

 نوتيزلاب ءىجنت لصاربلا تناكو ةروصلا كللت ىف خحيرلا ذوفن ببسب ةلضربلا ترص ربظي ناكو بأ

 نوفدملا كلذ تامارك نم هنأ اودقتعا سانلاو نوةيزلا كلذ نم موي لك ةبقلا كل ءىلتمت تناك ىتح

 . عضرملا اذه ىف امحرش قيلي ال ةريثك عاونأ بابلا ىف لخدبو

 ةيودآلا ضعب هماعط ىف لعجي نأ ل ثم ةيودالا صاوخم ةناعتسالا : رحسلا نم سداسلا عونلا

 . هتتطف تلقو هلع دلت ناسنإلا هلوانت اذإ راما غامد وحن ةركسملا نخدلاو لقعلل ةليزملا ةدلبملا

 هيف اورثك أ دق سانلا نأ الإ دهاش» سيطانغملا رثأ ناذ صاولا راكنإ ىلإ ليبس ال هنأ معاو

 . قلاب لظابلاو ابدكلاب قشلا !اوطلخو
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 ةلمس لامعأب لصحي ةيضرأالا حاور الا هذهب لاصتالا نأ اودهاش ةبرجتلا باب رأو ةعنصلا بادأ
 5 نجلا ريخست لمعو مئازعلاب عىعبللا وه عونلا اذبف 2 ديرجتلاو نخدلاو قرلا نم ةليلق

 : تامدقم ىلع ىبم ذخأالا ذهو « نويعلاب ذخأالاو تاليختلا : رحسلا نم عبارلا عونلا

 ةفقاو ةئيفسلا ىأر طشاا ىلإ رظن اذإ هنيفسلا بك ار نإف ةريغكحح رصبلا طالغأ نأ اهادخإ
 ةلزانلا ةرطقلاو : انك اس ىرب كرحتملاو اكرحتم ىرب نكاسلا نأ ىلع لدي كلذو . اكرحتم طشلاو
 م ةضاوبالا« ةزييك انما“ ىف: ىؤت اهيشلاو ةّزئاأل ضرتاةعرشإل راانتأ ىلا "هلال آلف تتم اأظخا ىو

 ثدع"نساشلا "صرق كي رنا ئنلا ضر الا"راخبيكو:. اميظع تادضلا قفى, نيغتقلا' ضصديشلاو

 ؛ رهاظف ًاريغص ديعبلا نم ميظعلا ةيؤر امأو « ترغص هنع تءفتراو هتقراف اذإف اميظع ابعولط

 ىف هلع وهام فالخ ىلع ءىثلا رصبت دق ةرصابلا ةوقلا نأ ىلإ لوقعلا تده دق ءايشأالا اذبف

 ًافوقو تاسوسحلا ىلع فقت امن ةرصابلا ةوقلا نأ : اهيناثو ٠ ةضراعلا بابس "الا ضعبل ةلخجا

 اذ قطط ذامت أ شوال تكارذأ اذ)اهأن ءابتزانقمالا ناماك ا < رماوبلا تكن اذ[! ايلف
 تاسوسلا ضعإ زيمتي الو ضعبلاب ضعبلا طات# هنإف اذكهو رخآ ًاسوسح هدعب تكردأ مث

 ةفلشع ناولأب ةريثك اطّواَتخ'ابظلح' لإ اهركلم قم تجرخأ اذ ىحزلا ناف'"َكلْذَّو لفعيلا نع
 سفنلا نأ : اهئلاثو ؛ ناولأالا كلت لك نم بكرم هناك ًادحاو ًانول ىري سحلا ناف ترادتسا مث

 نانفإلا نأ يةتبلا هب سحلا زعشي الو رخآ ءىث سلا دنع رضح انمي رفءىثب ةلوغشم تناك اذإ

 نأ امل ؛همالك مهفي الو هفرعي الف هعم ماكتيو رخآ ناسنإ هاقلي دق ناطلسلا لع هلوخد دنع
 الو اهازيف هنيع ىف ةاذق ىرب نأ دصق امبر هناف ةآرالا ىف رظانلا اذكو ء رخآ ءىشب لوذشم هبلق

 دصق ام رو« ةآرالا لباقت ىتلا هئاضعأ رئاسب وأ هتببحي وأ رثأ ههجوب ناكنإ اهنم ربك أ وهام ىرب
 تامدقملا هذه تفرع اذإ « ةآرملا ىف اس« ايش ىربالف ال مأ وتسم وه له ةآرملا حطس ىري نأ

 ءىث لمع روظي قذاحلا ذبعشملا نال كلذو « رحسلا نم عونلا اذه ةيفيك روصت كلذ دنع لوش

 هو قردحتلاو ءىثلا كاذب لغشلا مهةرغتسا اذإ ىت> هيلإ منويع ذخأيو نيرظانلا نامذأ لغشي
 مهلاهةشا اههد>أ ؛ نيئيشلا توافتا ايف لمعلا كلذ ق.يف ةديد.ش ةعرسب المع نخآ ايش لمع

 هورظتنا ام ريغ رخآ ءىث مهر وظي ذئنيحو ىناثلا لمعلا اذهب نايتإلا ةعرس ىناثلاو ءلوالا ىمأالاب

 لو هلمعي نأ ديري ام دض ىلإ رطاوخلا فرصي اس ملكتي لو تكس لأب ولو ا دبستما ن اطيح

 دارملا وه اذهفهلعفي ام لكا نورظانلا نطفل ؛ هجارخإ ديربام ريغ ىلإ ماهوالاو سوفنلا كرحتت

 اهاكو ابيف لاتحي ىتلا ةبجلا ريغ ىلإ نويعلا ذخأي ةقيقحلاب هنأال نويعلاب ذخأي ذبعشملا نإ : مهطوق نم
 اهلاك املاكو# اللمع ىف اقذحأ ناك ليؤقأهداطقما ئاوم لإ :اهلاهبانجنو ارطا وخلا. ؤ ان ويقلل هدخأ ناك
 سلمي نأ لثم ٠ نسحأ لمعلا اذه ناكدشأ لاخلا عاونأ نم اعون رمعبلا س> ديفت ىتلا لاوحأالا

 ةديدششلا ةيلظلا اذك و « الالتخاو الالك رصبلا ديفي رصبلا ناف « أدج ءىضم عضوم ىف ذبعشملا
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 لاو>الا نع درجتلا عم الإ ىتأتت ال لامعالا هذه ةلوارم نأ اذه نم نبظ دقف؟ رخآلا بناجلا ىلإ
 تناك ناف قرلا امأو . حاورألاو ءافصلا ملاع ىلع ةيلكلاب لابقإلاو قاخلا ةطلاذ كرتو ةيناهتسجلا

 نطرغلا'كلذلاةسانملا:رؤمالابهاتلغش اك رضبلا سَح نأ ابنم ضرغلا نآل رهاظ انف مالاف ةمولعم

 هجوتلا ىلع تقباطت ىته ساوحلا ناف ؛؛ ضرغلا كلذل .ةبسانملا رومالاب .ًاضيأ هلغشن عمسلا سف

 تلح ةعواعما ريغ ظافلأب ناك نإ.امأو ا: :ىرقأ تلمح: هيا] سفنلا هوت ناكد اولا .نضوغلا ىلإ

 أرقت انمإ] تاملكلا هذه نأ دقتعا اذإ ناسنإلا نإف « ةشهدلاو ةريحلاب ةريبش ةلاح كانه سفنلل

 ةلاح كانه سفنلل تلصح ةناعّتسالا كلت ةيفيك ىردي الو ةيناحورلا رومألا نم ءىثب ةناعتسالل

 لعفلا كلذ ىلع لابقإو تاسوسحلا نع عاطقنا كلذ ءانثأ ىف سفنلل لصحب و ةشهدلاو ةريخخلاب ةريبش

 تبث دقف اولاق ؛ نخدلا ىف لوقلا اذ كهو ؛ ضرغلا لصحيف ىاسفنلا ريثأتلا ىوقيف؛ مظع دجو
 وهو رحسلا نم لوألا عوتلا هيلإ مضنا ناف « ريثأتلاب لغتشم ةيناسفنلا ةوقلا نم ردقلا اذه نأ
 الا نالت !؟لاواألا : نارعنا ناعازت ابيهأ بال فينأفلا مظع اهنا رمان نكن ايما ا مهلا
 تراص اذإف ءاهتاريثأت ىفو متوقف سوفنلا هذهل ةءاشللا ديدش وهام ابيف نوكي دق نادبألا تقراف

 سوفنلا كال لص و ةقرافملا سوفنلا نم اهمباشي ام الإ بذجني نأ دعبي مل ةيفاص سوفنلا كلت

 تديازتو ةوقلا ثلمك اذإو لعفلا كلذ ىلع ةريثكلا سوفنلا دضاءتتف ندبلا اذه. قلعتلا نم ام عون

 تراض ةيندبلا تارودّكلا نع ةيفاص تراص اذإ ةقطانلا سوفنلا هذه نأ : ىتاثلا , ريثأتلا ىوق

 كلت راونأب سوفناا هذه ىوقتف « ةيكلفلا سوفنلاو ةيوامساا حاورالا نم ةضئافلا راؤنألل ةلباق
 . قرلاو ماهوألا باخكأ رحس حرش اذهف ةداعلل ةقراخ ةببرغ رومأ لع ىوقتق' حاورألا

 هركنأ امن نجلاب لوقلا نأ ملعاو « ةيضرألا حاورألاب ةناعتسالا : رحسلا نم ثلاثلا عونلا
 مهنأ الإ هب لوقلا اوركنا ام مهناف ةفسالفلا رباكأ امأ « ةلزتعملاو ةفسالفلا نم نيرخأتملا ضعب

 نا 000 م ةريلاف « ةريرش اهنمو ةريخ اهنم ةفلتخم + 6ع ىهو ةيضرالا حاورالاب اهو

 اهسفنأب ةمئاق رهاوج حاورألا هذه مهنم فلخلا لاق مث ؛ مهيطايشو نجلا رافك مه ةريرشلاو

 5 ةقطانلا سوفنلا لاصتاو تايئزجلل 0 ةرداق صو زيحتملا 2 لاح الو ةزيدتم ل

 هذهب اهاصتا ببسب ةقطانلا سوفنلل ةلدالا ةوقلا نأ الإ ةيوامسلا حاورآلاب اهلاصتا نم لبسأ

 ؛ةيوامساا حاور الا كلت اطاصتا بسب اهيلإ ةلصاحلا ةوقلا نم فءضأ ةيضرأالا حاورألا

 ن الو ؛ لبسا ةيضرأالا حاورأالا هذه نيبو انسوفن نيب ةبسانملا نلف لهسا لاصتالا نأ امأ

 نأ امأو «ةيوامسلا حاورأالا نيبو انسوفن نيب ةلكاشملا نم دشأ ومتأ امهنيب ةلك اشملاو ةبباشملا

 حاورأ الا ىلإ ةبسنلاب ىه ةيوامسلا حاود الا نآلف ىوقأ ةيوامسلا حاورأالاب لاصتالا ببسب ةوقلا

 ةيعرلا ىلإ ةبسنلاب ناطلسلاو « ةرطقلا ىلإ ةبسنلاب رحبلاو « ةلعشلا ل] ةيسنلا, سمشملاك ةيضرالا

 نإ مث , ناكمإلاو لامت>الا نم لقأ الف رهاق ناهرب اهدوجو ىلع متي م نإو ءامش الا هذسهو اولاق
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 نايعلاو ةيرجتلا ( اهسداس.) و « رابتعالا:ةجرد نع ةطساولا ءاغلإو اهسفنأ لاعفأل ءىدابم اهنوك

 'ةنوضن دتشت نايضغلا نإف نادبألا ىف تايفيكلا ثودحل ةبيرق ءىدابم تاروصتلا هذهنأب نادهاش
 . ةيوق ةنوخس هديفي هنأ ىتح هجازم

 قاذحلا ضب هيلع لخدف هجالع ةلوازم ءابطألا ايعأف اف هل ضرع كولملا ضعب نأ ىحي
 هدقرم نم زفقو كلملا بضغ دتشاف ضرعلا ىف حدقلاو متشلاب هبفاسشو هنم ةلفغ نيح ىلع مونم

 اذإو . كلما ةضرملاو ةئمزملا ةلعلا كلت تلازف مالكلا كلذ ةدش نم هلان امل ةيرارطضا ةزفق
 ثودحل ءىدايم ابنازك/ نم داعتتنعا ىأف ندبلا ف ثدارمدلا ثود+ل .ىدايم تاروصتلا نايك ناج

 ًاضيأ كلذو ءالقعلا هيلع قفتا دق ىمأ نيعلاب ةباصإلا نأ ( اهعباس ) و . ندبلا جراخ ثداوحلا

 ةيوق نوكت دق ليعافالا هذه لعفت ىتلا سوفنلا : لوقنف اذه تفرع اذإ . هانلق ام ناكمإ ققح

 ىلإ جاتحتف ةفيعض نوكت دقو تاوذالاو تالآلاب ةناعتسالا نع لاعفالا هذه ىف ىنغتستف ًادج

 ىلإ باذجمنالا ةديدش ندبلا ىلع ةيلعتسم تناكاذإ سفنلا نأ هقيقحتو . تالآلا هذه ةناعتسالا
 امأ ماعلا اذه داوم ىف ريثأتلا ىلع ةيوق تناكف ةيوامسلا حاوراألا نم حور !منأاك تناك[ ءامسلا ] ماع

 ايبا( نيه. الإ ةتبلا فوضت امل. ن وكيل .قئنيق_ ةئندبلا.تاذئملا هبذبب قاعتلا ةديردش ةفلعتص تناكاذإ
 نيغلا كلذ لاثمت: نتا رخآ ندي ىلإ اهندب نم زيثأت :ىدعتي ثنح اهتروريص:ناسنإلا اذه دارأ اذاف

 تي وقف هيلع ةقطانلا سفنلا تانقأو هيلع لايخلا هعبتيف هب سحلا لغتشاو سحلا دنع هعضوو

 هذه ةلوازا دب ال هنأ ىلع ممآلا تعمجأ كلذاو :ةيناحورلا تافرصتلاو ةيناسفنلا تاريثأتلا
 تناكاملكو . قاخلا ةطااذع نع عاطقنالاو ءاذغلا ليلقتو تايبتشملاو تافولأملا عاطقنا نم لامعأالا
 ىلإ ًارظن سمأالا اذهل ةبسانم سفنلا تناك نأ قفتا ذاف ىوقأ ريثأتلا كلذ ناكمتأ رومأالا هذه

 تافشأ لو الا تاكل يعلتتك ا اذإ علل كين قسما بنسلا و1 دن مظع اتيصاخو اهئيه ام
 لاعفالا كللت ىلع تعزوتو امتوة تقرفت ةريثكلا لاعف الاب تلختشا اذإو لعفلا كلذ ىف اهتوق عينج

 نأ ىرن كلذلو ءنبنلا كلذ نم لودجوي ةوَقلا كلت, نم ةيعش.لاعف الاكلات نم دحاو لك لإ لشتل
 نإف نيتعانصب رخآلا لغتشاو ةدحاو ةعانصب .امهدحأ لغتشا اذإ رطالا ةوق ىف نايوتسي نيناسنإ

 لئاسملا نم ةلأسم ةقيقح ىلع فوقولا لواح نمو « نينفلا ىذ نم ىوقأ نوكي دحاولا [نفلا اذ]
 هتيلكب رطاخلا هجوتب رطاخلا غيرفت دنع هزاف اهادعامع هرطاخ غرف نأو دبال اهيف هركفت لاح هنإف

 تاذلااءاضقب ةمملاو حلا لوذشم ناسنإلا ناكاذإف كذا نإك اذإ وء نسح )و لبسأ لعشلا نورك هل
 ليصحت ىلإ اماذحجتا نوكبي الف ابيف ةقردتسم اهب ةلودشم ةيناسفنلا ةَوَدلا تناك تارولعلا ليص#و
 تداتعادق سفنلا هذهلثم نأ ىهو ىرخأ ةفآ انهو اميسال ًايرقاب اذجتاهل واحب ىذلا بيرغلا لعفلا

 ىبف ةبيرغلا لاعف“الا هذه ثادحتساب طق لغتشت لو هرخآ ىلإ اهرمأ لوأ نم تاذللاب لاغتشالا

 تفتلت ىنأف لو"الا طقلا نم امولطم تدجو اذاف , ىتاثلا نع فوزع لو'الا ىلإ نونح عبطلاب
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 تاوبنلا ةحصب لوقلا نوكي نأ امإ : لوةنف لصاألا اذه زيوت عم قبي ال تاوبنلا ةحصب لوقا
 ةمص ىلع ءانبلاب لصألا اذه داسف عنتما لوآلاناكنإذ . نوكي ال وأ ةدعاقلا هذه داسف ىبع اعرفتم
 لئاقلف ثلاثلا هجولا امأو . ةيلكلاب مالكلا اذه طقس دقف ىتاثلا ناكنإو ؛ رودلا عقو الإو تاوبنلا
 ةلالا هذه لب دحأ لكل ةلصاح ةلاهلا هذه نأب لوقن ال نحنو ؛ ريغ ناكمإلا ىف مالكلا لوقي نأ
 عونلا ىف مالكلا وه اذهف ؟ ه وءرك ذ ام انمزاي فيكف ةدعابتملا راصعألا ىف الإ رشبلل لصح ال
 رجلا نق.لوألا

 ىذلا نأىف سانلا فاتخا اولاق « ةيوقلا سفنلاو ماهواألا بادحأ رح : رحسلا نم ىناثلا عونلا
 هنإلوةي نءمرنمو ؛ ةينبلا هذهوه هنإلوةي نم سانلا نف ؟ وه ام ءانأ » هلوقب دحأ لك هيلإ نيش
 نإ انلق اذإ امأ . ىنامسحي الو محي سيلو دوجوم هنأب لوةي نم مهنمو ؛ ةينبلا هذه ىف راص مسج
 ققفتينأ:نوحيال لف « ةعبرآلا طالخاألا نم ةبكرم ةينبلا هذه نأ كشالف ةينبلا هذه وه ناسنإلا
 ىلعةردقلا ىضتقي ىحاونلا نم ةيحان ىف ةجزمألانم ًأجازم هجازمن وكي نأ ةدرابلا راصعألا ضب

 هذ»قراس مسج ناسنإلا اناق اذإ مالكلا اذكسهو « ةرذعتملا وانع ةبئاغلا رومآألاب ملعلاو مسجلا قلخ
 سول سعب يف قفشفي ةئلذلع مقفل لاق نأ نؤمن ملف سفنلا وه ناسنإلا نإ انلق اذإ امأ ؛ ةئنبلا

 متتإل ام لاهتحإلا اذهف , ةيئاغلا رارسأألا ىلع ةعلطم ةبيرغلا ثداوحلا هذه ىلع ةرداق ايتانل تناك إ
 هوجو لاّت>الا اذه نك وب ىذلا م ,اهنالطب ناب دقو . ةمدقتملا هوجولا ىوس هداسف ىلع ةلالد

 ىثملاهنكمب ال ضرالا ىلع اعوضومناكول هيلعىثملا نم ناسنإلا نكمتي ىذلا عذجلا نأ ( افيأر
 ( اهناثو ) ؛ هبجوأ ىوق ىتم طوةسلا ليخت نأ الإ كاذ امو . هتحت ةيواه ىلع رسجلاك ناكول هيلع
 ءايمشالا ىلإ رظنلا نع عورصملاو « رجلا ءايشالا ىلإ رظنلا نع فرعرملا ىجن ىلع ءابطألا تعمتجا
 ىكح ( اهلاث ) و « ماهوألل ةعيطم تقلخ سوفنلا نأ الإ كاذ امو ؛نارودلاو ناعدللا ةيوقلا

 ترصلا ىف ةكيدلاب ًاريثكت مشت ذإ ةج اجدلا نأ : ناويحلا عئابطيف «اوطسرأ » نع ءافنشلا بح اص
 ءافشلا بحاص لاق مث ؛ كيدلا قاس ىلع تبانلا ءىشلا لثم !مقاس ىلع تبن ةكيدلا عم بارهلا ىفو
 ىلعممآلا تعمجأ ( امعبارو )و ٠ ةيناسفنلا لاو>ألل ةعبات ةينامسجلا لاوحالا نأ ىلع لدي اذهو
 ممبلل نأ ىلع كلذ لدف رثثالا يدع لمعلا ليلق ىفاسفنلا بلطلا رع ىلاخلا ىتاسللا ءاعدلا نأ

 ولكنأ ( ا مسماخ ) و ء ةصوصخم ةمكحو ةنيعم ةلأسم صن ريغ قافنالا اذهو ًاراث 1 سوفنلاو
 ةوقلا ن'ال ةيناسفنلا تاروصتلا الإ تسيل ةيناورحلا لاعفأللل ةبيرقلا .ىداملا نأ تملعل تفصنأ
 رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ حجرتي نلو ؛هدض وأ هكرتو لءفلل ةلاص تالضعلا ىف ةزورغملا ةكرحنا

 كلتف املؤم وأ ًاحيبق هنوك روصت وأ ًاديذل وأ اليمج لءفلا نوك روصت الإ كاذ امو حجرمل الإ

 تناكنأ.دعب لاعف”الا دوجؤل . لعفال ءىدانم ةيلضُعلا ىوقلا ةروريصل ءىداملا ىه تاروصتلا
 ىف داغبتسا ىأف لاعف”الا هذه ,ىدابمل ,ىداملا ىه تاروصتلا هذه تناكاذإو « ةوقلاب كلذك



 1 ةيآلا . نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق

 ةلالد كلذ نع ممهلاو سوفنلا فارضناب انملع ىو ؛ زونكسلاو لاومألا جارخإب الإ متي ال ىذلا

 نم ءىثل العاف نوكي نأ حصي ال رحاسلا نأ ةلمججا هذوب تبثف : ىضاقلا لاق « لوقلا اذه داسف ىلع

 ىوسام لك نأ ىلع ليلدلا ام : لوقنف لوآلاهجولا امأ . ًادج ةفيعض لئالدلا هذه نأ معاو . كلذ
 لوقعلا تابثإ ىلع نورصم ةفسالفلا نأ متءلع امأ «زيحتملاب ًامئاق امإو « ًازيحتم نوكب نأ امإ ؛ هللا
 زيحتملاب ةمئاق الو ةزيحتب تسيل اهسفنأ ىف اهنأ اومعزو « ةةطانلا سوفنلاو ةيكلفلا سوفنلاو
 ىلاعت هلل الثم نوكي نأ مزا اذكه دوجوم دجو ول اولاق نإف ؟ اذ لوقلا داسف ىلع ليلدلا اف
 نكس كلذ انملس , ةيهاملا ىف كارتشالا ىضتقي ال بولس الا ىف كارتشالا نآل كلذ مسن ال اذلق

 مسج ناكو لف . ةلئاتم ماسجألا هلوق ؟ هتاذإ كلذ لع ردقي ماسجالا ضعب نوكي نأ زوي ال م

 مسجلل ىنعمال هنإ اولاق ناف' ماسجاألا لئامت ىلع ليلدلا ام انلق ءكلذك مسج لكن اكل كاذك

 تابجلا ىف دادتمالا اناق « ىنعملا اذه ىف اهنيب توافت الو زايحاألل لغاشلا ؛ تارجلا ىف دتمملا الإ
 ىف ةفلتخلا ءايشالا نوكنت نأ دععبب الو امهزاول نم مزالو اهئافص نم ةفص زاي>ألل لغشلاو

 رداسقلا نإ متاق ملف «ةردقلاب ًارداق نوكي نأ بحي هنأ انملس « مزارالا ضعب ىف ةكرتشم ةيهاملا

 اذهو عانتمالا اذه ىف ةكرتشم انل ىتلا ةردقلا نآل هلوق ؟ ةايحلاو مسجلا قلخ هنم حصي ال ةردقلاب

 انلق ؛ ةردقلاب نيرداق انك فذ كرتعم الو زك رشم ةلع نم هل دب الف كرتدثم 5 عانتمالا

 مدعلاو ىدع عانتمالا نآل كلذو للعم كح عانتمالا نأ ملف الف ةعونمم اهرسأب تامدقملا هذه

 زوي ال ملف «للعي ال ماكحألا نم ًاريثك نأ مهبهذم نم نكلو ىدوجو مأ هنأ انءلس ؛ لاعي ال

 سيلأ , ةكرتشم ةلع نمهلدب ال كريشملا كلا نإ متلف ملف لاما نأ:انالئس كذبك اره, نماألا ناوكبا نأ
 ؟ البج هنوكب لبجلا ىفو ابذك هنوكب بذكحلا ىفو ًاءلظ هنوكب اللعم ل-ظلا ىف لص> حبقلا نأ
 ذوي ال ملف ةردقلاب نيرداق اننوك الإ كرتشماال هنأ مل ال نكلا تتش اخ نمتونرالا هنأ كتل

 نركت مسجلا قاخل حاصت ىتلا ةردقلا كلتو نيعم فصو ىف ةكرتشم انل ىتلا ةردقلا هذه نوكت نأ

 هنأ وهو : لوألا هجولا امأو ؟ كلذك سيل رمألا نأ ىلع ليلدلا اف فصولا كلذ نع ةجراخ

 اذه : لوقةنف «ضعيلل ردقلا هذه ضعب ةفلافخم نم دشأ ردقلا ضعبل ةردقلا كلت ةفلاخم تسيل

 اباجال ىلا ةنيعملا اهتيصوصخللب ردقلاهذهلةفلاخع اهنوكب مسجلا قاخل !متيحالص لاعنال انآل ء فيعض

 نأهورك ذ ام ريظنو . ردقلا رئاس ىف ةلصاحريغ امنأ مولعم ةيصوصخلا كلتو ردقلا رئاس تفلاخ
 ةعن ام ةفلاذ لا كلت تناكولف ضايلل.ذاوسلا ةفلابخم نم دشأب ضال توضلا ةفلاخ اعنسنل, لاق
 . هتيؤر عنتمي نأ ضايبلل ًافلاخ داوسلا نوكل بجول ىري نأ ةعص نم توصال

 هوجولا هذه ىكح امل هنأ ىضاقلا نم بجعلاو ؛هولاق ام اذكسف ادا مالكلا اذه ناكاملو

 ىنلا ةلأسملا هذه ىف اهب كسمت هسفن هنإ مث  ةلئس*الا هذ-مب اهفيذو ةبؤرلا ةلأسم ىف ةيرعشألا نع

 نأ وهو ىتاثلا هجولا امأ . اننيبو هللا نيب ًاطسوتم تبثأ نم ىلع درلاو ةوبنلا تابثإ ىف لص'الا ىه
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 كلذف ًانس> نوكي ام حيبقتو ًاحيبق نوكي ام نيسحت ىلع ًارداق نوكسي نايبلا ىلع ردتقملا نأ : ىناثل
 . هجولا اذه نم رحسلا هبشإ

 نيبنادلكلا رحس : لوآلا . ماسقأ ىلع رحسلا نأ ملعا : رحسلا ماسقأ ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 ةربدملا ىه اهنأ نومعزيو بك اوكلا نودبعي موق مثو رهدلا ميدق ىف اوناكن يذلا نيينادسكلاو
 ميهارإ ىلاعت هللا ثعب نيذلا مو ةسرحنلاو ةداعسلاو رورشلاو تاريخلا ردصت ابنمو ملاعلا اذهل

 ريغ نأ ىلع مهتماك تقفتا دقف ةلزتعملا امأ . مهبهاذم ىف مهيلع ادارو مهتلاقمل الطبم مالسلا هيلع

 ىذاقلا اهركذ هوجو ارجتحاو 1 معطلاو نوالاو ةايحلاو مسجلا قاخ ىلع رد ل ىلاعت هللأ

 العاف هللا ريغ ناك ولف ءزيحتملاب مئاق امإو زيحتم امإ هللا ىوس ام لك نأ نولوعي اريلع ىنلا ةيلقعلا

 ول ذإ « ةردقلاب ارداق نوكي نأو دب ال ريحتملا كلذو « ًازيحتم ريغلا كلذ ناكل ةايحلاو مسجل

 حصل ال ةردقلاب رداقلا نكس ةلث أمم ماسجالا نأ ىلع ءانب كلذك مدمج لكناكل هتأذل ًارداق ناك

 الل ام دحاولا كب لصاح ىرورضلا معلا نأ : لوألا نابجو هيلع لديو ةايخلاو مسجلا لعف هذم

 كرقشم ّ عانتمالا اذرف اهيلع كإذ عانتما ْق زكر تشم انتردقف هادتبأ ةايخلاو مسجلا قاخ ىلع ردشب

 نميف بجو | ذو تدل اذإو 8 ةردقلاب نيرداق ان الإ انهه كارتاشم الو كر تشم ةلع نمد هلدب الف

 نأ كش ال ال ىلا ةردقلا هذه نأ 5 ىاثلا 1 ةايلاو مج لعف هيلع رذعت نأ ةردقلاب ارداق ناك

 دشأ ةردقلا هذه اهتفلاخ نلف " ةارلاو مسجلا قاخل ةحلاص ةردق انردق ولف 0 ًاضعب فئاخ أمضعل

 ةاي+لاو مسجلا قال اهتيحالص ف ةءلاذلا ند ردقلا كاذ 3 ولف ضعبأل ةردقلا هلو صضعءل ةفلازع نه

 ١ انو 03 ةايحلاو مسجلا قال ةلكاص نوكت فأَف ًاضعب امضعب فلاخب نأ ةردقلا هذه ف بجول

 كلذ انزوج ول انأ : اهيناثو « ةايحلاو مسجلا قاخ ىلع ردقي ال ةردقلاب رداقلا نأ انيلع كلذك نكي
 يزف ةطساوب قراوخلا ثادحتسا انزوج ول انآل تاوبنلا لع تازجعملاب لالدتسالا رذءتل

 ءايبناثلا ىديأ ىلع تروظ ىتلا قراوخلا هذه نأب عطقلا انكسمي مل ةيضرألا ىوقلاب ةيوامسلا ىوقلا
 لطبي ذكيحو ؛ رحسلا قيرط نم ام اوتأ مهنأ اهيف زوجي لب ىلاعت هللا نع تردص مالسلا مييلع

 قاخ ”لع. ردع نم'سانلا' ف قؤكي نأ: انزوجاول انأ -::اهثلاثو + هوجولا لك نم تاوبنلاب .لوقلا

 انكسل بعت ريغ نم ةميظعلا لاومآألا ليصحت ىلع ناسنإلا كلذ ردقل ناولآلاو ةايحلاو مسجلا

 اذعو هبذك انيلعف ديهج دبحي لاملا نم ريقحلا باستك | ىلإ السصوتم رحسلا ىعدي نم ىزن
 ريغ اوياقي نأ ةيودألا ضعبب مهنكمأ ول لوقت انال « ءايميكسلا نم موق هيعدي ام داسف لعن قيرطلا

 كلذب مهسفنأ اوذغي نأ ىعش ناكذ لاتؤماإلا نم لياقلاب كاذ مهنكمي نأ امإ ناكل ًاهذ بهذلا

 اوربظي نأ بحي ناكف ةريطخلا لاومألاو ماظعلا تالآلاب الإ مبنكمي ال وأ ةلذلاو ةقشملا نع
 دالبلا حتق نم محل عفنأ هنأ كلذإ كولا نطفي نأ بح ناك لب كلذ نم نينكسمتملا كؤاملل كلذ
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 اورفك هبام ىلاعت نيب مث « ناملس ىلإ هبسني و هسفنل ةفرحلاك رحسلا ذتا نم هرك ذ مدقت ام ىلإ هب

 نأ ملعاو ( رحسلا سانلا نودلعي ) ىلاعت لاَقف رحسلاب ال وأ اورفك ام مهنأ موتي نأ زوحي ناكدقف

 .هوجو نه عّشي رحسلا ىف مالكلا
 ةرابع لصالا ىف هنأ ةغللا لهأ رك ذ : لوقنف ةغللا بسحب هنع ثحبلا ىف « ىلوآلا ةلأملا إل

 : ديبل لاق  ةيراجم فطاو هئافل ءاذغلا وه بصنلاب رحسلاو هببس ىنخو فطا امع

 بارشلابو ماعطلاب رحسنو
 نيبجولا ىأو ىذغن (رخآلاو) عودخملا رو>سملاكعدخو لاعن انأ (امهدحأ ) ناهجو هيف لبق

 : لاقو ءافلا هانعف ناك

 رحسمملا مانآلا اذه نم ريفاصع اتنإف نحن مف انيلأست نإف

 رحس وذ هنأ رحسملاب ديرب نأ ًاضيأ لمتحو لوألا هلمتحا ام ىندملا نم لمتخ تيبلا اذهو
 هللا ىضر ةشثاع لوق هنمو ءافخلا ىنعم ىلإ عجرب ًاضيأ اذهو موةلحلاب قلعت امو ةئثرلا وه رحسلاو

 نه تنأ امنإ ) ىلاعت هلوقو © ىرحو ىرحس نيب سو هيلع هللا لص هللا لوسر قوت » أن

 (انلثم رشب الإ تنأ ام ) مهوق هيلع لدي برشيو معطي ىذلا نيقولخملا نم ىنعي ( نيرحسملا
 هب متثج ام ) ةرحسلل لاق هنأ مالسلا هيلع ىموم نع ةياكح ىلاعت لاقو ءانلثم رحس وذ هنأ لمتحو

 ىنعم وه اذبف ( موبهرتساو سانلا نيعأ اورحس اوقلأ الف ) لاقو ( هلطبيس هللا نإ رحسلا

 [ةمللا لص نجس

 ليختبو هبيس ىنخي سمأ لكب صتخم عرشلا فرع ىف رحسلا ظفل نأ للعا ( ةيناثلا ةلأسملا )ل

 ىلاعت لاق هلعاف مذ دافأ ديقي لو قلطأ ىتمو « عادخلاو هيوّدلا ىرجم ىريو هتقيقح ريغ ىلع

 ليخي ) ىلاعت لاقو ىعست مهيضعو مهلابح نأ اونظ ىتح مهيلع اوهوم ىنعي ( سانلا نيعأ اور“ )
 هللا لو-سر ىلع مدق هنأ ىور. دمحبو حدمب مف ًادنقم لمعتسي دقو ( ىعست اهنأ مهرحش نف هبلإ

 : لاقف ناقربزلا نع ىنربخ ورمعل لاقف ؛ متهآلا نب ورمجو ردب نب ناقربزلا ملسو هيلع هللا لص

 « هنم لضفأ ف أ ملعي هللاو وه . ناقربزلا لاقف « هربظ ءارو امل عنام ةضراعلا ديدش هيدان ىف عاطم

 « امبيف تقدص هللا لوسر اي لاخلا بتل بالا قمح لطحلا قبض ةفمالملا .نمز هن: .ىرلع كاد

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « تللعام أوسأ تلقف ىطخسأو تالعام نسحأ تلقف ناشرأ
 ءىثلا حضويهبحاص نآل أرحس نايبلا ضعب ملسو هيلعهللا لص ىنلا ىمسف «ارحسل نايبلا نم نإد

 حضر ام ىمسي نأ زوجي فيك ليق نإف « هترابع غيلبو هناب نسحب هتقيقح نع فشكيو لكشملا
 امإ رحسلا ظفلو رهاظلا ءافخإ ال خلا: رارظإ دصق امن لئاقلا اذهو ؟ ارحس هنع ءىنيو قحلا

 لاهتسا هنسحو هفطلل ردقلا كلذ نأ : لوألا « نيبجول ًارحس هامن ام انلق ؟ رهاظلا ءافخإ ديفي

 تننظ ىذلا هجولا نم ال , ًارحس ىمس هجولا اذه نف بولقلا ليمتسي ىذلا رحسلا هبشأف بولقلا



 ةياآلا . نيطاسشلا اولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق 01

 هنأ سائلا اومه وأ بتيكللا كالت ىلع سانلا عالطاو هتوم دعب مث «هوجولا ضعإ نم ءايشألا كلت

 «نيطايشتاا واتت ام» ىنعم اذبف ءايشالا هذه ببسبالإ هيلإ لصوام ىلإ لصو ام هنأو ناملس لمع نم

 بتتك ر ييغت ىلع اوردق ول نجلا نيطايش نأب لوألا لوقلا داسف ىلع هجولا اذهب نولئاقلا جتحاو

 زو ال ملف سنإلا نيطايش ىلع كلذ متزوج اذإ ليق ناف . نايداللا لك ىف نءطلا ىلإ ىضفي كلذو

 « هوجولا ضعي نم رهظي نأو دب ال ناسنإلا هلعفي ىذلا:نأ قرفلا انلق:؟ نلتا :نيطابش لغرهلثم

 روظيال هناف نامباس طخ لثم طخب ناهلس بتك ىف ديزت نأ وهونجلا نملاعتفالا اذهانزوج ول امأ

 . نايدآلا عيمج ىف نعطلا ىلإ ىضفيف افخم قييو كلذ

 ليقو 2 نبا نع« ناماس كلم ىف ليقف ( ناماس كلم ىلع ( هلوق امأ 4 ةعبارلا ةلأسملا زر 1

 ناماس كلم ىلع ءارتفا نيطايمشلا اولنت ام اوعبتاو دارملا نوكي نأ برقألاو ناهيلس كلم دبع ىلع

 ملعلا اذه ببسب كلملا كاذ دجو ا] ناهلس نإ نولوةيو رحسلا بتك نم نوءرقي اوناكممناآل

 8 ناماس كالم لع 2 لزقالا  مكلا كلتا م6 والت تناكف

 ةوبنلا وه ناملس كلم نإ ىضاقلا لاقف نايلس كلمب دارملا ىف !وفاتخا ( ةسماخلا ةلأسملا ١

 . ناهس كله ىلع ءارتفالاكاعدالا كلذ ناك لعلا كلذ ببسب ةكلمملا كلت دجو امن ناهس نأ

 (اهدحأ ) هوجو مالسلا هيلع ناميلس ىلإ رحسلا اوفاضأ مهنأ ىف ببسلا © ةسداسلا ةلأسملا )ل
 « مهنم كلذ لوبق ىف موقلل ًابيغرتو هرمآل اهظعتو هنأشل اميخفت ناميلس ىلإ رحسلا اوفاضأ مهنأ

 ببسب كلملا كلذ دجو امن نولوقي اوناكلب ناميلس ةوبنب نورقي اوناكام دوييلا نأ (اهيناثو )
 ةبيجع ًارارسأ مهنم ديفتسيو مهطلاذ ناكف ناميلسل نجلا رز املل ىلاعت هللا نأ ( اهئلاثو ) رحسلا

 . مهنم رحسلا دافتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نونظلا ىلع بلغف

 نأ ىلع لدي كلذو « رفكلا نع مالسلا هيلع هل هيزنت اذبف ( ناميلس رفك امو) ىلاعت هلوق امأ
 مهنأ دوريلا رابخأ ضعب نع ىور ام ( اهدحأ ) ءايشأ هيف ليق : رحسلاو رفكلا ىلإ هوبسن موقلا
 الا .ىدحيشاا لويز لا لكامل ةتاك انفو البن ناك( ناتيلدما نأ معزي د نم نوبجعت الأ اولاق
 هنم ىلاعت هللا ههرتف ناميلس نع رحسلا اوذخأ مهنأ اومعز دوهيلا نم ةرحسلا فنأ (اهيناثو)

 هنوك فاني ابين هنوك نآل هنم هللا هأربف رحسلاب ناكهكلم ماوق نأ اومعز ًاموق نأ ( اهثلاثو )

 ريشي ( اورفك نيطايشلا نكلو ) لاف هريغب قص ال هنمهأر. ىذلا نأ ىلاعت نيب مث ًارفاكأ نحلم

 )١( هلككي ام لوصآلا ىف دجأ لو بارطضاو رهاظ طقس عضوملا اذه ىف .



 ١ ةيآلا ٠ نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو : ىلاعت هلوق

 مهؤاعدو هيلع ملابقإو رحسلاب محلاغتشا وهو مهاعفأ حتابق نم زخآ عون وه اذه نأ معا

 . هيلإ سانلا
 : لئاسم هيفف ( نالس كلم ىلع نيطايشلا اولتت ام اوءيتاو ) ىلاعت هلوق امأ

 هيف مث ءدوهلا م هو هركحذ مدقأ ن .عا ةياكح ( اوءبتاو ) ىلاعت هلوق ( لوألا ةلأسملا

 اومدقت نيذلا مهن 5 اهيناثو « مالسلاو ةالصلا هيلعدمي تيس وف اهدحأ . لارقأ

 نواكتلي 00 أ نال ةرحساا نم مالسلاهيلعنايلس ن مز ىفاوناك يذلا مهنأ : اهثلاثو « دوويلا نم
 نأ عذتمي ال هنامز ىف مهنم اوناكنيذلاف ايندلا ىف كولملا ةلمج نم هنودعيو مالسلا هيلع نايلس ةوبن
 ىلوأ اذهو لكلا لوانآي هنأ : ارعبارو « رحسلا ببسب ميظعلا كلملا كلذ دجو امن هنأ هيف اودقتعي

 : ىدسأ| لاق . صيصختلا ىلع ليلدال ذإ هريغىلإ هفرص نمىلوأض عبلا ىلإ ظفالا فرد سيا هنآل

 اوذبنف نآرقلاو ةاروتلا تقفتاف اهب هرافت ةاروتلاب هرضراع مالسلاو ةالصلا هيلع دمت مهءاج امل

 املو )ىلاعت هلوق اذهف نآرقلا قفاوي ملف تورامو توراه ر>سو فصآ باتكب اوذخأو ةاروتلا

 ءارو هللا باتك بات.كلا اوتوأ نيذلا نم قيرف ذبن مهعم امل قدصم هللا دنع نم لوسر مهءاج

 . رحسلا بتك اوءبتا مهنأب مهنع'ربخأ مث ( مهرورظ
 ةوالتلا هنم دارملا نأ : اهد>أ . ا هوجو ( اولتت ) ريسفت ىف اورك ذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 بذك اذإ هيلع الت لاقي ناملس كله لع بذكست ىأ ( اولتت ) ملم وبأ لاق « اهيناثو ؛رابخإلاو

 الإ ربخلا ىف ةقيقح ةوالتلا نآل لوآلا وه برقآلاو نارمآلا زاج مبسأ اذإو قدص اذإ هنع التو

 ىددلا نيبو هنيب زيه نالف ىلع الت دق هنإو نالف الت هنإ ابذك ناك اذإ هربخ ىف لاقي ربخلا نأ

 كلذو نالف نع الو نالف نعربخأو نالف نع ىور لاقي لب « نالف ىلع ىور هيف لاقيال ىذلا

 ًارقيو ىلتب امم نايس نع هب نوريخي اوناك ىذلا نوكي نأ عنتمي الو ةوالتلاو رابخالاب الإ قيلي ال

 . فاصواآلا لكهيف عمتجيف

 نيرثك آلا لوق وهو نجلا نيطايش دارملا ليقف نيطايششلا ىف اوفلتخا ( ةشلاثلا ةلأسملا ١

 انآ اني اة الا 'لاطاكت مه ليقو ةلزتعملا نم نيملكتملا لوق رهو سنالا نيطايش ليقو
 اودمس ام ىلإ نومضي مث * عمسلا نوقرتسي وناك نيطايشلا نإ اولاق نجلا نيطاش ىلع هولمح نيذلا

 كلذ اهفو:سانلا امنوملعي و.امتوءزرقي بتك ىف اهونود دقو ةنبكلا لإ اهتوقليو اهنوقفلي بيذاكأ

 امو نايلس ملع اذه نولوةي اولكو بيغلا معت نللا نإ ] اولاق ى> مالسلا هيلع ناماس نمز ىف

 هوامح نيذلا امأو . هرمأب ىرجت ىتلا يرلاو سنالاو نجلا رخسإ هبو للعلا اذه الإ كلم هل مت
 ىناا مولعلا نم ًاريثك نفد دق ناك مالسلا هيلع ناءياس نأ ربخلا ىف ىور : اولاق نشالا نيظايش' لف

 ايلف نوفدملا كلذ قبب اهنم رهاظلا كله نإ هنأ ىلع ًاصرح هكلم ريرس تحت امم ىلاعت هللا هصخ

 تزمانك ضاببلا نال 2 أ كلذ لالخىف اوبتك نأ ىلإ نيقفانملا نم موق لصوت كلذ ىلع ةدم تض»



 ةيآلا . نيطايمشلا اولتت ام اوءبتاو : ىلاعت هلوف ايدل

 ناز: ني نا 2 فس 200

 نكلو نآعلس ارك امو نيل كأم ع نيا زادت اسيا

 كازا ام للام نيكل اَلع لأ م فلل نوم اورَمك ناي

 هس 7 سس ص هر هل هل مخ دا 00 ا ا ا 5و -ذ_

 نوملعتيف رف دف نحت امم اوي ىح دحأ نم نآملَمب امو توراَمو

 هه داما 1 3 2 و - 0

 نفل دج نم بيرم دج ءرملا نيب هن نوقرفي أمهم
 هه 10 رج أ ه- ]آه 200 -

 هس سس سه رج رن سو وو 20 000207 مع

 ةرخآلا ىف هل ام هارت نك اوماَعدَقَلو مهعفتي الو مهرضير ام نوبلعتي و هلل

 - ع راس هر م22 20 ل

 ١٠١« م5 نويلعي اوناأك ول مهسفنأ هب اورش ام سّنبَلو قالخ نم

 مل وأ هملع ءاوس باتكلاب كسلا ىعدي نم دارملا : ىتاثلا ( نوملعي ال مهن أك) ىلاعت هلوق دنع

 لب همولع ةفرعم صتخي نم كلذب داري ال نآرقلا لهأ نم مهنأب نيملسملا فصوك اذهو « هبلعي
 . هبجوع ك.سمتيو هب نمي نم دارملا

 وه اذهو «نآرقلا هنإ ليقو ؛ةاروتلا هنإ ليقف ( مهروبظ ءارو هللا بانك ) ىلاعت هلوق امأ
 لاقي ال هيلإ اوتفتلي مل اذإ امأو الوأ هب اوكسمت اهيف 5 لقي آل ذبنلا نأ : لوألا“ نيج 4

 مل نآرقلا هب دارها ناكولو ( بات.كلا اوتوأ نيذلا نم قيرف ذبن )لاق هنأ : ىناثلا ءهوذبن من

 ةأروتلا مدت حصي فيك ليق ناف 9 رقلاب نوقدصي ال موعيمج نال 0 قيرفلا صيصختل نك

 ةفصلاو تعنلا نم هيف امل مالسلاو ةالمصلا هيلع د#ت ةوبن ىلع لدي ناكاذإ انلق ؟ هب نوكسمتي مهو
 . ةاروتلل نيذبان اوناك هنع اولدع مش ناميإلا بوجو هيفو

 كلذ لاقي ال هنالل ةفرعمو لع نع هوذبن مهنأ ىلع ةلالدف ( نودلعي ال مهلاك) ىلاعت هلوق امأ
 اودحج مهنأ الإهتوبنةحصب نيملاعاوناك قيرفلا اذه نأ ىلع ةبجلا هذهنم ةيآلا تلدف ملي نميف الإ
 نيدحاجلا كئلوأ نأب عطقلا بجوف مبيلع دحجلا ممصي ال ربظعلا عما نأ تبث دقو « نودلعي ام
 0 10 ةرب اكملا زوجت ثيح ةلقلا ىف اوناك

 نيطايششلا نكلو ناراس رفك امو ناهلس كلم ىلع نيطايشأا اولتت ام اوعيتاو ل ىلاعت هلوق

 دحأ نم نايلعي امو توزامو تراه لباب َنيكلملا لع لزنأ امو رحسلا سانلا نوملإ اورفك

 ةرخألا ىف هلام هارتشا نأ اوبلع دقلو ٠ مهمفتي الو مهرضيأم نوءدعتيو هللأ نذإب الإ 0 نم هب

 .  نوملعي اوناكول مهسفنأ هب اورش ام سئبلو قالخ نم



 ل لين هلال ةيآلا . هللا دنع نم لوسر مهءاج املو : ىلاعت هلوق

 اس يده تس مم 7 مكس سارت |دع 6م ما مث ين“ اضس دوب 010

 نذل نم قير لبن امبعم اى نقيصم هللا دنع نم لاوشدب مهءاج امو

 سد رادو ه5 25-6

 ٠١١١« نوما ال مك مهروبط < ارو هلل باَتكب تكن اونو

 . كلذب هتداع رت مل ند ةبوعصك هتفلاذ سفنلا لع بعصي ال ةقيرطلا هذه هنم

 ىلع ةلادلا لئالدلا روظأ امل ىلاصعت هللا نأ : اهدحأ ءهوجو دبعلا ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا إ١)
 لئالدلا كالت مل وءقو هناد.س هنم دوعلاك كلذ نأك هعرش ةوص ىللعو مل و هيلع هللا ىلص د# ةوبن

 مالسلا هيلع هثعبم لبق نولوقي اوناك ىذلا وه ديعلا نأ . اناث و « ىلاعت.هناحبتس هلل مونم ةدهاعملاك

 ًاريثك هللا نودهاعي اوناكمهمأ : اهتلاثو « مهرايد نم نيك رشملا نجرخنلو هب ننمؤنل ىنلا جرخ نثل

 اوضقنف نيرفاكلا نم ًادحأ هيلع اونيعي ال نأ ىللعمودهاع دق اوناكدوريلا نأ : اهممبارو ء هنوضةنيو

 تخت هلوخد عنتمب ل ةياورلا هذه تدح نإ : ىضاقلا لاق : قدنخلا موي ًاشيرق هيلع اوناعأو كلذ

 نم هرك ذ مدقت امب قاعت هل ام دارملا نوكي نأ برقألا لب هيلع ةيآلا رصق زوي ال نكل ةيآلا

 لئالدلاو ةمدقتملا بتكلا هتنمضت امف دهعلا ضقن ىلع هلمذ كلذك ناكاذإو ؛ هللا تايآب مثرفك

 . ىوقأ ملسو هيلع هللا ىلص دمت ةوبنو لوقلا ةج نم ةيلقعلا

 نمؤي نأ زوج وأ نمآ نم دهاع نم ةلمج ىف نآل ( قيرف هذبن ) لاق اميإ ( ةسماخلا ةلأسملا )

 قيرفلا كلذ نأ نظي نأ زو< ناكاملل مث , رك ذلاب قيرفلا صخ موءيمج ةفص كلذ نكي مل الف
 ناك... :لوآلا, « نآلوق,هبفو ( نونمؤ, ال ال مرثك أ لب ) لاقف نورثك الا مهنأ نيب نولقألا مم
 مهمات ا ال ىأ نونمؤيال : قاثلاو ٠ 0 مهدسحل 1 أدبأ كب نوةدصي ال قاسفلا كئلوأ

 0 ال مث م طوسرو مها 3 ناإلا م هل نورهاظ» لوسرلا عم نيقةفانملاك مهموق َّق اوناكمال

 . هاضتقمو هبجوع

 باتكلا اوتوأن يذلا نمقيرف ذبن موعم ال قدصم هللا دنع نمل وسر مم .اج املو إل ىلاعت هلوق

 ا 1: ءانإب هللا باتك

 ةحصب و مالسلا هيلع ىموم ةوبنب افرتعم ناك هنأ وه مبعم امل اقدصم لوسرلا نوك ىنعم نأ ملعا
 ىنأ اذاف لسو هيلع هللا لص دمع مدقمب ترشب ةاروتلا نإ ثيح نم مهعم امل اقدصم وأ ةأروثلا
 . ةاروتلل اقدصم ةئيم درج ناك دم

 رهظلا ءارو هب ىرري ام .لثمب هنع  مهضارعإو مهكرنل لثم وهف ( قيرف ذبن ) ىلاعت هلوقامأ
 . هيلإ تافتلا ةلقو هنع ءانغتسا

 مع وأ نم دارملا نأ : امهدحأ ,نالوق هيفف ( باتكلا او:وأ نيذلا نم ) لاعت هلوق امأ
 ملعلاب قيرفلا , اذه فصو ىلاعت هنأ هيلع ليلدلا : لثاقلا اذه لاق ,هظفح و هسردي نم باتكلا

 4!” را سس ”6 »



 تل رع ع كما .2٠

 2 40 هم 6-2 ماضون 26 2ع

 «١١٠٠نونموي ال هرثك | 3 مب قير و رف هذبن ادبع اودهاع املك وأ

 (ناثلاو ) اهتححصب ملعلا عم اهدو>ج ( امهدحأ ) نيهجو نم اهب رفكلا ( ىلوآلا ةلأسملا إل
 لخديف صيصخت رهاظلا ىف سيلو ابلثالد نع ضارعإلاو اهيف رظنلا كرتو لوجلا عم اهدو>ج

 . هيف لكلا

 ناك سيئب] الإ ) ىلاعت هللا لاق هل دح امعناسنإلا جورخ ةغللا ىف قسفلا 6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 تقلطؤل بط ىقنم دنع ةرطرلا نم: تججرخ اذإ ةاونلل برعلا لوقتو ( هبر رمأ نع قسفف نجلا نم

 ىلإ ريصي نأ نم ءاملا عنمب ىذلا دسلا رول نم ذوخأم هنآأل روجفلا هانعم نم برقي دقو « ةاونلا
 ىدددلا رج ىذلاب داسفلا ىلإ هل دح امزاسنإلا ىدعت هيشف أ هيلإ راض اذإ 1 دسفي ىذلا عضوملا

 قالفلاب فضاؤت الو: هللا لمأ.نوالبجت ةريغصلا بحاص نأ/ستلأ لق نإف . دست: ثيحالل] اراض
 آقوبلا نم حتف نم نآل انرك ذ ىذلا بابلا نم ملظعي رع ءأ لكامبب ىمسي امن هنإ انلق ؟ روجفلاو

 الع اك اذ! ئدمتلا رظع اذإ/لاقب !!انمن] ىسفلا كاذكو سهنلا كلذ + هنأت _تضؤي. ال اريسي
 ركذ نأاكف [رنكتني الو قلفاف رئاكأ لكذأ ( انهدحأ ):نابجو (اناوقساقلا:الإ:)هلَوق . قأكوقنف
 زواجتملارفاكلا الإ اب رفكي ام دارملا نوكينأ ( ىاثلا ) ىلوأن اكف هريغو رفا كلا ىلع ىتأي قسافلا

 ىذلا رفاكلا الإ اهب رفكي مل ةرهاظ ةنيب تناكامل تايآآلا هذه نأ ىنعملاو هرفك ىف دح لكن ع

 . عرشااو لقعلا ف نسحتسم دح لكن ع زواجتو ىوصقلا ةياهنلا ىلإ رفكلا ىف غلبي

 « نونمؤي ال مرثك أ لب مهنم قبرف هذبن دبع اودهاع الكوأ )) ىلاعت هلوق

 : لئانم هيفو « مهحتابق نم رخآ عون اذه نأ ملعا
 ليقوماوفتسالا ةزمه هيلع تاخدفطعواو ( دبع اودهاع الكوأ ) هلوق ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 .ةدايزلاب مكحي نأ زوال هانعم ةحص عم هناآل حيحصب سيلو ةدئاز واولا

 اورفك أ : هانعم فوذح ىلع فطعلل واولا : فادشكتلا بحاص لاق 4 ةيناشلا ةلأسملا 2
 نيذلا ىنعب نوقسافلا نأ ىلع واولا نوكسب كاملا وبأ أرقو « اودهاع ايكو تانيبلاو تايآلاب

 ءىرقو ةريثك أرارم هللا دبع اوضقن وأ اوةسف نيذلا الإ اهب رفكي امو لبق هنثاكف اوقسف

 .اودبعو اودهرع

 لثم نال هيلع نومدقي ام ماظعإو راكنإلا « مابفتسالا اذه نم دوصقملا ( ةثلاثلا ةلأسملا ا)
 دسبع ىلع ( اودهاع امك 1 هلوقب لدو تيكبتلاو ريكنتلا ىف غلبأ ناكظفللا اذم ليق اذإ كلذ
 اينعأ لاوس ول مللست ىارأ«للاعقا ةنااكف مييف ةداعلاك كلذ نأ ىلع لدي لب هوذبنو هوضقن دبع دعب

 ةداعو مهتداعو مهتيجس وه لب « مهنم عدبب سيل كلذ نأب تايآلا نم هيلع لزنأ ام مرفك
 داتعي نم نآل لاح دعب الاح ق.ئاوملاو دورعلا مهضقن نم ةمدقتملا تايآلا ىف هنيب ام ىلع ميفلس



 ١ ةيآلا . تانيب تايآ كيلإ انلزنأ دقلو : ىلاعت هلوق

 ١:: نوع 9 آي رفكي 0 تأ تأ: َكَلِإ اكدَأ ْدَقَلَو

 ( نوةسافلا الإ اهب رفكي امو تانيب 2 كيلإ انلزنأ دقلو إل ىلاعت هلوق

 ىلع نوحتفتسي اوناكدوهلا نإ : سابع نبا لاق مهحتاضفو مبحنابق نم رخآ عون اذه نأ معا

 اوادحتجو هب اورفك برعلا نم ثعب املف هثعبم لبق مسوهيلع هللا لص هللا لوسرب جرزخلاو سوالا

 نرش منك اقفال السأو اهيا وقتا وزتلا ا قعن اىةب] دج كبقاطم مل لاقف هيف نولوقي اوناكام

 ءىثبان ءاجام مهضعب لاقف ؛ هتفص انل نوفصتو ثوءعبم هنأ اننوربخو كرشلا لهأ نحنو دمحم انيلع
 : لئاسم انبهو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ذ مل ر " ذن انك ىذلاب وهامو تانيبلا نم

 نجلاهلثمب قأيال ىذلا نآرقلا تايآ تانيبلا تايآلا نم دارملا نأ روظألا « ىلوآلا ةلأسملا ١)

 تايبآلا نم دارملا نوكي نأ عنتمي ال م-مضعب لاقو « ًاريبهظ ضعبل م-هضعإ ناكولو سنآلاو
 وحن تازجعملا رئاسو توملا ىن# نمو ةلهابملا نم مهعانتما و لئالدلا رئاس عم نآرقلا تانيبلا

 لاق . رمقلا قاقشناو هءباصأ نيب نم ءاملا عوبنو ليلقلا ماعطلا رم ريثكلا قاخلا عابشإ

 نآرقلاب صخأ تناك لبزنتلا ىلإ تنزق اذإ تايآلا نال نآرقلاب كلذ صيصخت ىلوألا : ىضاقلا

 لعأ هللاو

 ةلادلا ىه ةيآلا نأ : اهدحأ « هوجو تايآآلاب نآرقلا ةيمست ىف هجولا 4 ةيئاثلا ةلأسملا ١
 لدي ام اهنم نأ : اهناثو ؛« تايآ تناك ىعدملا قدص ىلع اهتحاصفب ةلاد نآرقلا ضاعبأ ثناك اذإو

 د-يحوتلا لئالد ىلع ةلاد اهنأ :اهثلاثو «٠ بويغلا كلت ىلع ةلاد ىهف بويغلا نع رابخإلا ىلع

 فصو ىنعم اف أني الإ نوكي ال ليلدلا : ليق نإف « ةبجلا هذه نم تايآ ىبف عئارشلاو ةوبنلاو

 حب امن] اذه ن'ال ضعب نم نيبأ اهضعب نوك دارملا لوقينأ دح“ال سيلو . ةنيب امنوكب تايآلا
 نأ امإ .ىثلاب ملاعلا نثال كلذو «لاع كلذو ضعب نم ىوقأ ابضعب نوكب نأ مولعلا ىف نكمأ ول

 داقتعالا كلذ نكي مل زيوجتلا كلذ هعم لصح نإف ء لصح ال وأ هدقتعا ام ضيقن زنوج هعم لصحت

 لب ملعلا سفن ىف عي ال توافتلا : انلق . هنم دك 1 رخآ ءىث نوكب نأ لاحتسا لص مل نإو ًاءلع

 تامدقم رثك أ هيلع لادلا ليلدلاو هليصحت قيرط نوكي ام ىلإ مسقنت مولعلا نإف ؛ هقبرط ىف

 ىهراتهو تزفأ هثلإ ل وصولا نركتف كامالقم زفأ نوكيا اه" كو تك |ةملإ لكك
 . ةئيبلا ةيآلا

 ققحتي ال كاذو لفس'الا ىلإ ىلعألا نم ءىثثلا كيرحت نع ةرابع لازنإلا 6 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 هب ريخأو لفسالا ىلإ ىلعالا نم لزن امل ليربج نكل لاحم مالكلا اذه ىلع وهف ىمسجلا ىفالإ
 .. نلوم دد[ و

 : لئاببم هلفف ( نوقيساقلا الإ 1( ارفك يور ةل ود امإ



 ةيآلا . تانيب تايآ كيلإ انلزنأ دّقلو : ىلاعت هلوق ١4

 نأ امإ6 نيبجو ددحأ .هنم.دازرملا لب ىلاعت هللا ىلع لام كلذو « هب راضملا لازنإ ديرب ىذلا وه ريغلل

 هلوةيكو (هلوسرو هللا نويراح نيذلا ءازج اميإ) هلوقك هلل ةوادع كلذ نوكيف هللا ءايلوأ اوداعي

 ةيذاللاو ةيراحما ةلاحتسال هنود هللا ءاياوأ نيتيآلاب دارملا نآل ( هلوسرو هللا نوذؤي نذلا نإ )

 ودعلا ناكا_ءلف كلذب كسلا نع مدعبو هتدابعو هتعاطب مايقلا منها رك كلذب داري نأ امإو هيلع

 ليدبجل مهمتوادع امأف ٠ ةوادعلاب هجولا اذه ىف مهتقيرط هبش هل داقني وأ هودع قفاوي داكيال

 قاوماللاب ع مثزجعل مهيف روت اال مهتوادع نكمل مريلع زئاج رارضإلا نأ ةحيحصف لسرلاو

 لجآلا ىفو « ةنكسملاو ةلذلا ىضتتقت لجاعلا ىف اهمنآل دوويلا ىف ةرثؤم مهتوادعو « مييف ةرثؤملا
 . مئادلا باذعلا ىضتقت

 ىف امبجاردنا عم ليئاكيمو ليربج رك ذ داعأ ملف ةكئالملا ركذ امل 6 ىتاشلا لاؤسلا ١)

 ًاشنج اراص امهلضف لكل امن اك امهلضفل رك ذلاب امهدرفأ : لوألا ؛ نيبجول باوجلا:؟ ةكمئالملا

 اإ ةيآلاو امهرك ذ وه دوهيلاو لوسرلا نيب ىرج ىذلا نأ : ىناثلا , الملا سنج ىوس رخآ

 عي#ج نم فرشأ اممروك ىضتقي اذه نأ ملعاو ٠ امهيمسا ىلع صن مرج الف « امبيسي تلزن

 مالسلا هيلع ليربج نوكي نأ بحي : لوقنف اذه تبث اذإو « ليوأتلا اذه مصي ملالإو ةكئالملا
 لوذفملا دقت و ءرك ذلا ىف مالسلا هيلع ليربج مدق ىلاعت هنأ : اهدحأ ؛هوجول ليئاكيم نم لضفأ

 هآر ام » مالسلا هيلع هلوقل ًاعرش ًاحبقتسم نوكي نأ بجوف ًافرع حبقتسم رك ذلا ىف لضافلا ىلع
 ملعلاو ىحولاو نآرقلاب لزني مالسلا هيلعلب ربج نأ : اهيناثو « نسح هللا دنع وهف ًانسح نويلسملا

 ناكاملو « نادبالا ءاقب ةدام ىهو راطمألاو بصخلاب لزني ليئاكيمو ؛ حاورالا ءاقب ةدام وهو

 ةفص ىف ىلاعت هلوق : اهثااثو « ليئاكيم نم لضفأ ليربح نوكي نأ بجو ةيذغالا نم فرشأ معلا

 ةبسنلاب ًاعاطم هنوك ىضتقي هرهاظو ؛ قالطإلا ىلع عاطملا فصوب هركذ ( نيمأ مث عاطم ) ليربج
 لع لصحأ نك نأ يول | لا

 لئاكيم عفانو « راطنق نزوب لاكيم مصاع نع صفحو ورمع وبأ أرق 6 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هيفو ٠ ليعاكيم نزو ىلع ليئاكيم نوقابلا أرقو « لعاكيم نزو ىلع ءاي ةزمهلا دعب سيل ةساتخم

 كقطن اذإ فوعلا ]: قج قرا لاق © "لانفكك ليثكفر !"٠ لعكس نزو لغ لايك ىرخ يد
 . هيف تطلخ ىمجالاب

 ناك نم ىنعي وأ ىنعمب ليقو « فطعلا واو ليق لاكيمو ليربج ىف واولا 4 ةثلاثلا ةل ل 2
 . نيرفاكلا عيمج ودع هللا نإف ءالؤه نم دحأل أودع

 ىلاعت هللا نأ ىلع لديل رهاظلاب ءاج هنأ الإ مل ودع دارأ ( نيرفاكلل ودع ) (ةعبارلا ةلأسملا))
 !نفبك هكاناللا ةَواذغ نأو م رفك | مهاداع اعإ



 19ا/ ةيآلا . ليربجل ًاودع ناكن م لق : ىلاعت هلوق

 دوويلا نأ نيب ىلاعت هنأ : ىناثلاو ؛ ةوادعلا هب قيلت فيكف ًاروكشم نوكي نأ بحي ةرامشبلاو ةيادهلاب
 كقدصل اقادصمو , كتوبن ىلع ًاناهرب باتنكلا كيلع لزن هنال ٠ كاذ مهل قحيف هنوداعي اوناكذإ

 : هنوهركي ىذلا ىمآلا مهيلع دك أ نم نوضغبي ال فيكف كلذ نوهركب مهو

 نأ ( اهلوأ ) هوجول ملعلاب هريسفت نم ىلوأ وهو هللا ىمأب روظالاف ( هللا نذإب ) ىلاعت هلوق امأ
 هلازنإ نأ ( اهيناثو ) نكمأ ام هتقيقح ىلع لجلا بجاو ظفللاو ملءلا ىف زاجم ىمآلا ىف ةقيقح نذإلا
 ناك اذإ لازنإلا كلذ نأ ( ااثو ) ملعلا نم ال ىمآلا نم دافتسم بوجولاو تابجاولا نم ناك

 ةةحملا[ق دك وز ناك مزال ص أ ع

 دارملا نأ نم نيرسفملا رثك أ هيلع عمجأ ام ىلع لومحفف ( هيدي نيب امل ًاقدصم ) ىلاعت هلوق امأ
 معذو ةاروتلاب هصخ نم مبنمو باتك نود ناتك [صيتقسصتل ىمس الؤو“ءاسنالا يمك لا لك اك

 عئارسش نأ سيلأ لبق ناف . ٍهلَي دم ةوبن ىلع ةلالدلا ىف ةاروتلا قفاوي نآرقلا نأ ىلإ راشأ هنأ

 ىلع ةلالدلا ىف ةقفاوتم اهنوكل امل ًاقدصم نوكي نأب راص مف بتكلا رئاس عئارشا ةفلاخم نآرقلا
 بتكلا رئاس ابيلع لمتشت ىتلا عئارشلا انلق ؟ اهل قدصم ريغ نوكي نأب ىلوأ دمع ةوبنو ديحوتلا

 ذئلي>و ٠ ةدابعلا ةدم ءاهتنأ ناب خينلا نأىع ءاثب تقولا اذه ىف ةيهتنمو تاقواآللاكلتب ةردقم تناك

 : مكارغلا ف فالتخا تكلا لس تدير نارثلا دس فرحت

 عقو ام ناب ( امهدحأ ) نيرمأ ىلع لمتشم نآرقلا نأ هب دارملاف ( ىدهو ) ىلاعت هلوق امأ
 ىتآلا نأ نايب (امهيناثو) ىده هجولا اذه نم وهو حراوجلا لامعأو بولقلا لامعأ نم هب فيلكتلا
 ىف ىناثلا ىلع امدقم لوألا ناكاملو ؛« ىرشب هجولا اذه نم وهو هباوث نوكي فيك لامعألا كلتب

 ىرشبو ىده هلك نلمح مو ليف تلف :ئزرشبلا طظفل ىلع ىدهلا ظفأ هللا مدق مرجال دوجولا

 مبصخ ام ىلاعت هنأ : لوألا ٠ نيبجو نم باوجلا ؟ لكلا ىلإ ةبسنلاب كلذك هنأ عم نينمؤملاب

 نوكي ال هنأ : ىناثلاو ( نيقتملل ىده ) ىلاعت هلوقك وبف باتكلاب اودتها نيذلا مم منال ء كلذب
 اذهو ميظعلا ريا لوصح ىلع لادلا ربخلا نع ةرابع ىرشبلا نآل كلذو « نينمؤملل الإ ىرشإ

 . هب هللا مبصخ اذبلف « نينمؤألا قح ىف الإ لصح ال

 ةيآلا ىف نيب أمل ىلاعت هنأ معاذ (هتكئالمو هلل اودع ناك نم ) ىلاعت هلوق ىهو ةيناثلا ةيآلا امأ

 هلل ًاودع نوكي نأ بجو ؛ دمت بلق ىلع نآرقلا لزن هنأ لجال ( ليربجل ًاودع ناكنم ) ىلوأآلا

 ررض مظعيام مهترادع ةلباقم ىف نأ نيبف « هل اودع ناك هلل اودع نأك نم نأ ةيآلا هذه ىف نبب « ىلاعت

 ىدؤت ىلاعت هتوادعو ٠ رضن الو عفنت الو رثؤت ال مهتوادع نال ل هللا ةوادع وهو مييلع هللا

 : تالاؤس انبهو « هنم مفعأ ررض ال ىذلا ميلألا مثادلا باذعلا ىلإ

 ودعلاب رارضإلا ةوادعلا قح نمو هللا ءادعأ اونوكسي نأ زوجي فيك « لوأالا لاؤسلا إ)

 ودعلا نال انيف الإ حصي ال ةقيقحلا ىلع ةوادعلا ىنعم نأ : باوجلاو ؟ ىلاعت هللا ىلع لاحم كلذو



 ةيآلا . ليربجل ًاودع ناك نم : ىلاعتهلوق ١5

 اولاق مودع ليرب-ج نإ : دوهيلا نم موق لوقي نأ دعبتسا نم سانلا نم 4 ةيئاثلا ةلأسملا ١)
 لقي مل مهفلس نم ًادحأ نأ ىلع نيرصم كلذ راكنإ ىلع ني-قبطم اذه اسننامز ىف دوبيلا ىرن انال

 لعجا) اولاق نيذلا مهو ًاديدش ناك مهلبج نآلو ؛ قدصأ هتلاةباكح نآل لطاباذه نأ ملعاو ؛ كلذب
 ( ةملآ ل اكاهلإ انل

 ةرخ أرقو نه نيغ نم ءارلا سكو ميجلا حتفب « ليدبج د :نيثكا ان أذن ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ذومبم ريغ ءارلاو مبجلا رسكب نوفابلاو ًاذومبم ءارلاو مبجلا حتفب مداع نع ركب ولان عتايلكشلاو
 نزوىلع ليئاربجو لءاربج نزوىلءلئاربجو « أهانرك ذ اهنم ثالث تاغل عبس هيفو ليدنق نزو

 . ةمجعلاو فيرعتلل فرصلا عنمو نونلاب نيريجو لءاربج نزو ىلع لياربجو ليعادبج
 ليئاكيمو : هللا «ليا» و ديع«ريج» ف . هللا ديعهانعمليربج : مهضعب لاق( ةعبارلا ةلأسملا ١)

 : نيبجول حصي ال اذه : ىموسلا ىلع وبأ لاق « ملعلا لهأ نم ةعامجو سابع نبا لوق وهو هللا دبع
 )١( ارورجم مسالا رخآ ناكل كا ذك ن اكول هنأ ىناثلاو « ليأ ههللاءامسأ نم فرعي ال هنأ : : امهدحأ

 : تالاؤس هيفف ( كبلق ىلع هلزن هنإف ) ىلاعت هلوق امأ

 هيفباوجلا ؟ دوعي اذام ىلإ « هلزن دهلوق ىفو« هناف » ىلاعت هلوق ىف ءاطلا « لوآلا لاؤسلا )ل

 مولعملاكمن ال رك ذ هل رحب مل نإو نآرقلالعةيناثلاو ليربج ىلعدوعتىلوأألا ءاهلا نأ امهد>أ ؛ نالوق
 . ملعلا لهأ رثكأو سابع نبا لوق اذهو ضرأألا ىلع ىنعي ( ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام ) هلوقك'
 ملامرامضإ فاشكلا بحاص لاق هللانذإب هلزني امبإف نآرقلالزني ليربج نآل ممتوادع تناكذإ ىأ

 هوسأ نع ىناكي و هسفن ىلع لدي هناك هن ر هش طرفل لعج ثيح هيحاص نأشل ةماخن هذ اه كش قس

 هسفنلزب هنأ ال مالسلا هيلع ليربج لزن هللا ناف ىنعملا : امبيناثو « هتافص نم ءىث م حيرصلا

 ىلع هلزن هلوق ىف ببسأا اف ملسو هيلع هللا ىلص دمع ىلع لزن اسن] نآرقلا ( فاثلا لاؤسلا )
 ىلع « نيمألا حورلا هب لزن ) هلوق ىف ءارعشلا ةروس ىف اهانرك ذ ةلأسلا هذه : باوجلا ؟ كبلق
 نأ لجال رك ذلاب باقلا صخ هنأ الإ هبلق ىلع ال هيلع نآرفلا لزنأ هنأ ىلع ةمآلا رثك أو ( كبلق
 ًاظفحهءلق ىف هتايث ءادألا نمدنكسمتببس ناكايلفهتمأ ىلإ هادأ ىتح ًاظفح هبلق ىف تبث هب لزن ىذلا
 . هبلق ىلع ال هيلع هلرن ةقيقحلا ىف ناكنإو كبلق ىلع هلزن لاقي نأ زاج

 هللا مالك ةياكح ىلع تءاج : باوجلاو « ىلق ىلع لاقي نأ مالكلا قح ناك( ثلاثلا لاؤسلا )ل
 . كباق ىلع هلزن هناف ليريجل اودع ناك نم« ىلوق نم هب تملكت ام لق : ليق هنءاكهب ملكت سك

 : نابجو هيف باوجلاو ؟ طرشال ءازج ( هلزن هناف) هلوق ماقتسا فيك (« عبارلا لاؤسلا )
 هيف بانك لازإب رمأ هنأ الإ ىأ ام هنأل ةدساف ةوادعلا هذه نا نيب ىلاعتو هناحبس ةنأ : لوآلا
 | ا ل ا رسل نارك“ لأ كو رفاق هلإ كيح نم ويف ب هلزاف ةراشنلاو ةيادقلا

 بجوت ال ةيناربعلا ةغللا ىف ةفاضالاو . ناتيناربع امهتكلو نيتيبرع » ليإ» و « ربج » ناكول نأ اعإ سودا مالك )١(
 . هيلإ ًافاض» هرابتعاب مسالا رسك



 ١و ةيآلا . لبنيجل ًاودع ناك نم لق : ىلاءت هلوق

 هل لاقي لجر نامز ىف برخيس سدقملا تيب نأ اتيبن ىلع لزنأ ىلاعت هللا نأ ةوادعلا هذه أدبم
 هللا مطلس نإ لاقو ليربمج هنع عفدف الاجر هلتقل انثمإ هاندجو الف هانبلطف انل هفصوو رصنتخ

 مث « هلتق ىف ةدباف الف سدقملا تيب برخيس هنأ هنع هللا ربخأ ىذلا كاذ وه سيل اذهف هلتق ىلع

 ةائاكلاضابلو [نلودع مدت كلذل) ء,انلف و ,سيقملا حدب صخر ااوضو كلمو ير

 ناودع امهو ليئاكيمل ودعومف ليربجل اودع ناكن م نأ نيخأ ىنإف : رمع لا_ةف ليريج ودع هنإف

 ضرأرمعل ناك هنأ ىور : اهيناثو . نيتيآلا نيتاه ىلاعت هللا لزنأف رمع لعكلذ ركنأف امهاداع نم
 كانيبحأ دقرمعاي !ولاقف مهمالك عمسي همهيلإ سل<ناكو دوويلا ساردم ىلع هرمب ناكو ةنيدملا ىلعأب
 مكيلع لخدأ او ىنبد ىف كاش ىنآل مكلأسأ الو مكبحل كئيجأ ام هللاو لاقف كيف عمطتل انإو

 اولاقف ليربج نع مهأس مث مكباتك ىف هراثآ ىرأو ملسو هيلع هللا لص دم رمأ ىف ةريصب دادزأل
 بصحخلاب ءىحي ليئاكيم نإو باذعو فسخ لكبحاص وهو انرارسأ ىلع ادم علطي انودع كاذ

 هراشيا نع ليئاكيمؤ هني نع ليربج م ةلزنم برقأ اولاق ؟ هللا نم امهنلزن» امو مهل لاقف ملسلاو

 , ريخلا نم رفك أ متالو نيودعب امه اف نولوةت ناك نأل : رمع لاقف ليربجل اودع ليئاكيمو

 دجوف رمع مجر مث« هللا ًاودع ناك ايل ًاودع ناك نمو رخآلا ًاودع ناك امهدحالل ودع ناك نمو

 « رمعاي كبر كقفاو دقل » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ىحولاب هقبس دق مالسلا هيلع ليدبج

 نأ دوهملا تمعز لتاقم لاق : اهثلاثو « رجحلا نم بلصأ كلذ دعب ند ىف ىتتيأر دقل رمع لاق
 . تايالا هذه هللا لزنأف انريغ ىف اهلعجل انيف ةوبنلا لعجب نأ رمأ « انودع مالسلا هيلع ليربج

 نآل مالسلا هيلع دمع ىلع نآرقلا لزني ناك هنأ هل مهتوادع ببس نوكي نأ برقآلا نأ ملعاو

 نأ ىغبني ال ليزنتلا اذه نأب رعشم ( هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ليربجل ًاودع ناكنم) هلوق

 نم اذه رهو ةوادعلل انس وكي نأ سين الف هلأ رأي كلذ لكم ةطعإ هنزل ةراذسل انس نر
 باقعلاب ةاصعلا راذنإو باوثلاب نيعيطملا ةراشب نآرقلا نم ليريج هلزن ىذلا نأ : الوأ هوجو

 ؛ هرايتخاب كلذ نكي مل امل ةلئاقملاو ةبراخناب رمآلاو

 مزايف « رفك هللا ةوادعو هللا ةوادع بجو: هليبس اذه نم ةوادعف هتفلاخم ىلإ ليبس الو هرمأ
 بانكلا اذه لثم لارنأب لئئاكبم رمآ ول ىلاعت هللا نأ : اييناثاو .ء رقك هليدس اذه نما رادع نأ
 وأ نيموصعملا كئتالملاب قتال كيغ كلذو هللا رمأ لوزق نع لأن وأ دردتب ناك نإ لاتعي نإ اإل

 مالسلا امهيلع ليزيج ىلع هورك ذ ام ليئاكيم ىلع هجوتيذنيخ هلا رمأ قفو ىلع هب 0

 لازنإف دوريلا ىلع قش امدمم ىلع نآرقلا لازنإ نأ : اهثلاثو ؟ةوادعلاب ليريج صيصخت ىف هجولا اف
 ضتقتلف هحبق نآرقلا لازنإل سانلا ضعب ةرفن تضتقاناف « نيرخآ موةىلع قش ىسوه ىلع ةأروتلا

 تبئثف لطاب كلذ لك نأ مولعمو هحبق مالسلا هيلع ىضوم ىلع ةاروتلا لازنإ نيمدقتملا كتلوأ ةرفن

 . هولاقام هاسف هوجولا هذهب

 ل نع صيخال هنأ نوفرثعي ىذلا هللأ ل



 ةيآلا . ٌليربجلا ودع ناكن م لق : لاعت هلوق ١
 يد ةدلدوم و 200 رب نق ه ست

 اَملاقدَصم هلل نذاب كلَ ىلع هلزن هنا ليربجل 0 ناك نم لق

 لا 1 هال س هس - ل رصين بولا تراس © ساس سو

 1 هلل اودع ناك نم 611/» نيسموللا ىرشو ىدهو هلذدب نيب

 موا رادع هكا - 2

 «هن> نب رفاكلل ودع هللا ناف كامو 0 هليسرو

 تاززتلا ةلازإ فا روي ال هنأ دا ا و ىضاقلا لاق « ءاحنإلاو ديعبتلا ةحزدزلا (ةيناثلا ةل أسلا)

 .لوقلا اذه ةلالدك ريثأتلا ةلق ىلع لدي مل هيجنمب و هدعبمب وه امو : ىلاعت لاق ولو ريثأت لقأ
 نالفل نإ لاقي ملعلا هب دارب دق رصبلا نأ ملعاف ( نوامعي امب ريصب هللاو ) ىلاعت هلوق ام امأو

 الكو اهرصباأل تارصبملا تدجو ول ةفص ىلع هنأ هب داري دقو « ةفرعم ىأ « مالا اذه ًارصب

 رصبلا اذه لمح ىري نأ حصي ال ام لامعالا ىف نإ : لاق نم نأ الإ هناحس هيلع ناحصي نيفصولا

 : معأ هللاو ةلاع ال ملعلا ىلع
 ىدهو هيدي نيب امل ًاقدصم هللا نذإب كيلق ىلع هلزن هنإف ليربجل ًاودع ناك نم لق إل ىلاعت هلوق

 « نيرفاكلل ودع هللا نافذ 0 ميو ااا المو هل اودع ناك نم ءْنيَمٌوَِلل ىرشبو

 +: انام هلفو مهاعفأ و ماوةأ تاركنمو دوريلا حنابق عاونأ نم ًاضيأ عونلا اذه نأ ملعا

 دق سمأو ببس نم هل دب ال ( ليربجل اودع ناك نم لق ) ىلاعت هلوق نأ 4 ىلوآلا ةلأسملا إ)
 مهنم تبثي ل اذاف « ةجاحلا ىرجم ىرحب هنأل كلذب مهطاخب نأب ىلاعت هرمأي ىتح دوويلا نم رهظ

 ةالصلا هيلع هنأ: اهدحأءًارومأ اورك ذ نورسفملاو كلذ ىلاعت هللا هرمأي نأ زو< ال أ كلذ ىف

 مون نع انريخأ دقف ءكمون فيك دم اي لاقف ايروص نب هللا دبع هاتأ ةنيدملا مدق امل مالسلاو

 دم اي تقدص لاق «ىلق ماني الو ىانيع مانت» مالسلا هيلع لاقف ؟ نامزلا رخآ ىف ءىجي ىذلا ىنلا

 لجرلا نف قورعلاو بصعلاو ماظعلا امأ لاقف ؟ ةأرملا نم مأ نوكي لجرلا نمأ دلولا نع ىنربخأف
 هلاوخأ نود همامعأ هبشي لجرلا لاب اف . تقدص لاقف ةأرملا نف رعشلاو رفظلاو مدلاو محللا امأو
 لاقف تقدص لاق « هل هيشلا ؛ناكهبحاص ءام هؤام بلغ امهمأ لاقف ؟ همامعأ نود هلاوخأ هبشي وأ

 مالسلا هيلع لاقف ؟ هنع رض ىمالا ىنلا نأ ةاروتلا فو همس فنىلع ليئارسإ مرح ماعطلا ىأ ىنربخأ

 لاطف ًاديدش اك ضر "افاآرسإ نأ نوءلعت له ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللاب رك د شنأ 2

 ناجل وهوا:باؤشلاو ماعطلا احأ هسفن ىلع نمر>يل همقس نم هللا ةافاع نشل اردن س 0 هموس

 انك كلن كلب ىأ كب تف اناق نإ ةدحاو ةلصخ تيقب هل لاقف . ممن اولاقف ؟ امالأو ربا
 ل[ ليكم الرو ٠ ةةفاإوا لاتقل لرش انودع كلذ. نإ لاق .. لب ربع لاق ؟ هللا نع لوقت
 ال راك را لاقل ؟ ةراددلا : دا اميو ربع لاقق «كياثما كتاب ىذلا قه نائولف ءاحالاو رشنلاب



 ١س ةيآلا. ةايخ ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو : ىلاعت هلوق
 ثتدجو : هلو ىف نيلوءفملا ىلإ ىدعتملا ملع ىنعمب دجو نم وهف ( مهندجتلو ) ىلاعت هلوق امأ

 ةايح هنآ ريكنتلاب ( ةايح ىلع ) لاق امو «صرحأه و« مث » ءالوعفمو , ظافح اذ ًاديز

 واولا امأ « ةايحلا ىلع » ىنأ ةءارق نم عقوأ اهب ةءارقلا تناككلذلو ةلواطتملا ةايخلا ىهو ةصوصخم
 : [ لاوقأ ةثالث ] هيفف ( اوكرشأ نيذلا نمو ) هلوق ىف

 نيذلا نم صرحأو ةايح ىلع سانلا صرحأ دؤبيلا نأ ىنعملاو فطع واو امنأ ( اهدحأ ل
 نيذلا لخدي ملأ ليق ناف. مصألاو ءارفلا لوق اذه . ماح نمو سانلا ى هسااوه :كلرتكا كت
 نيذلانأل ميظع خيب 0 ديدش مهص رح نال ركذلاب اودرفأ مهنكلو ىلب انلق ؟ سانلا تحت اوكرشأ
 مييلعداز اذإفمهتتجامناأل دعبتسيال اهيلعمبص رف ايندلا ةايحلاالإ نوف رعياموداعملابنونم بالاك رش

 ص رح ىلبع مهص رحدازمو ليقنافخببو عا ًاقيقح ناك ءازجلاب رقموهو باتك هل نم صرحلا ىف

 . كلذ نودلعي ال نوكرشملاو ةلاال رانلا ىلإ نورئاص مهنأ اوملع منال انلق ؟ نينك رشملا

 هريدقت [و] « ةايح ىلع » هلوق دنع مالكلا متدقو فانتسا واو واولا هذه نأ ( ىناثلا لوقتلاإ)

 . مولعم ماقم هل الإ انم امو ) هلوةك فوصوملا فذح ىلع مثدحأ دوي سادأ اوكرشأ نيذلا نمو
 اوكرشأ نيذلا نم ةفئاطو مان و . هريدقتو ًاريخأتو ادقت هيف نأ ( ثلاثلا لوقلا ا١ل

 ىنأ لوق وهو (ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي ) هلوقب ةبحلا هذه رسف مث « ةايح ىلع ساناا صرحأ

 ناوكم نإ نهاذتلا قيلالا» ةصاخ درسا ناش قف هصقلا تلا ل ل كراك كرا ملم

 غلبأ كلذ نوكيل اوكرشأ نيذلا نمو سانلا رئاس نم ةايملا ىلع ضرخأ دوبلا ندجتل و + دارا
 . لعأ هللا ان ريعل هلاان) ةرغألا راذلا نإ موق ىف مهيذك رارظإ ىفو مهاوعد لاطب] ىف

 ليق لاوقأ ةثالث ىلع ( اوكرشأ نيذلا نمو ) ىلاعت هلوقب دارملا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 لوق وه سابع نبا نعو « ناجرمم فلأو زورين فلأ شع : مبكلل نولوةي اوناك منال سوجلا
 انبي اناللا ء داعملاب نمؤي ال كرشم لك لدقو برعلا اوك رشم دارملا ليقو « لاسر ازه ىَّز : مجاعألا

 مجاعألا لوق ةنس فلأ 5 5 نم دارملا سيل رثك" 1 لوك نأ ىشني ايلدلا) ]ع الرق 3 نأ
 . برعلا مالك ىف فورعم وهو املا هب دارملا لب ءةنس فلأ شع

 توملا 0 نع مهدعب نيب ىلاعت هنأ دارااذ ( ةنس فلأ رهعي ول مدحأ دوب) ىلاعت هلوق امأ

 فيك هلاح اذه نمو ؛ ديدشلا صرحلا اذه هيلع نو-_صرو ءاقبلا اذه نونمتي مهنإ ثيح نم

 ؟”ثوللا ع هن ررشلل

 :ناتلأسم هيفف ( رمعل نأ باذعلا' نم ةحّز> رم وهامو ) ىلاعت هلوق امأ

 نع ةيانك هنأ اهدحأ «لاوقأ ةثالث هيف ؟ اذامع ةيانك (وه امو) هلوق نأ ىف (ىلوالا ةلأسملا)
 امل ريض هنأ : اهيناثو « هريمعت رانلا نم هحزحزي نمي مثدحأ امو ىأ هركذ ىرج ىذلا « مدحأ د
 هو وم ( رمعل نر وانعم نوكت نأ : اهلاثو' هنم لذي ( رمعي نأ )و هردصم .نم ( رمعي » هيلع لد

 «8 رخل ك؟هو



 ةيآلا . ةايح ىلع سانلا صرحأ مهتدجتلو : ىلاعت هلوق ١

 زها وةمسو ورب ل5 ماسلا رش هع م سس سو 6 تك ذآ

 ا 57 رشأن يذلا نمو ةويح لع سانلا صرحا مهندجتلو

- - 

 هس رس هال لس مع مس را بق م سوي راه جا |! ىلا 1 ع هَ

 2( نولمعيإمب ريصب هّللأو رمعي 9 بام نيرح زن وهامو ةنس فلأ

 لوأ قاثلا اذهو توم انتيل اولوةي نأ ىناثلاو . بذك أ ناك قيرف ىأ لع توملاب نايرفلا

 . ظفللا ةقفاوم ىلإ برقأ هنآل

 بيغلا نع رابخإ اذهو لبةتسملا ىف عقي ال كلذنأ نع عطاق ريف (هونمتي ناو)ىلاعتهلوقامأ
 مْنأب ربخأ ةملكلا هذه نايتالا ةلوهسو مسو ىلع هلأ ىلص لرش مدخل ىلع ىعاودلا رفوت ص نآإل

 : ىحولاب الإ هيلا ل وصولا نكميالفهدضىلءتارامألا تماقرمأ نعم زاجرابخ] اذهف كل ذب نوتأ ال

 ةئفداإلا نم ء ىو ف الو داوي كَ كلذ نأ قات هنال اخ بيغ وف (ًادبأ) لابو هلوق امأو

 . ناريغ امهف تاقوآلا مومع ىلإ ةبسذلاب ةمدع نع رابخإلا نأ كش الو لبقتسملا ىف ةينآلا
 اوملع اذإ مهنأل [ توملا ] نونمتي ال اهل ىتلا ةل_علل نايبف ( مهيديأ تمدق امب ) ىلاعت هلوق امأو

 .توأملا اونمي ال نأ ىلإ كلذ ماعد مين ةرثكو يتقي وس

 ىوجنلاو رسسلاب ًالاع ناكاذإ هنأل ديدهتلاو رجزلاك وهف ( نيملاظلاب ميلع هللاو ) ىلاعت هلوق امأو
 رك ذامبإو ؛ ىصاعملا نع فراوصلا مظعأ نم كلذإ فاكملا روصت راص هنع ءىبث ءافخإ نكمي لو

 ىلاعتهنإ لبق نإف رك نلاب لوأ ناك معأ كلذ ناكاملف ًارفاكملاظ لك سيلو ملاظ رفاكل كن أال نيملاظلا

 فوونأد انبه 9 د ملف ) أدبأ هلوثمش الو ( ةعا ةروس ُْق لاقو ) ادبأ هوذمت نو ( أنبه لاق

 سانلا نود نم مل ةصلاخ ةرخألا رادلا نأ اوعدا ةروسلا هذه ىف مهل انلق « ال » ةعمجلا ةروس

 ناكول هنأب نيرمآلا نيذه لطبأ ىلاعت هللاو سانلا نود نم هل ءايلوأ مهنأ ةعمجا ةروس ىف اوعداو

 لوصحلاىه ىوصقلا ةداعسلا ذإ ةيناثلا نم مظعأ لاو ل[ كروعدلا و توما وتمت نأ بج ول ,كاذك

 ايلف ةئجلا ىلإ اهم لسوتيل دارتامإ اهنأ الإ ةفيرش تناكنإو ىبف ةيالولا ةبتمم امأو « باوثلارادف
 ةيفانلا ظافل الا ىوقأ هن "ال « نا » ظفاب مطوق داسفىلاعت نيب مرجال مظعأ ىلوالا ىوعدلا تناك

 سيل هن ال « ال » ظفاب اهلاطبإ ىف تك ١ مرج ال ةمظعلا ةياغ ىف تسيل ةيناثلا ىوعدلا تناكاملو

 . ملعأ هللاو ىنلا ىعم ةدافإ ىف ةوقلا ةيام ىف

 هو ول مدحأ ةاؤيباركارشأ نيذلا نمو ةأيح ىلع سانلا صبح مهمدجتلو 0 كاي ةلوق

 14 نولمعإ 3 ريص) هللاو روعل نأ باذعلا نم هج زد- زك وه امو دع

 هذه ىف ربخأ توملا نونمتي ال مهنأ ةمدقتملا ةيآلا ىف مبنع ربخأ امل ىلاعتو هناحبس هنأ معا

 ىمتي ال ثيح ناسنالا نوك, نأ وهو ًاثلاث امسق انبه نأال ةايحلا ىلع صرخلا ةياغ ىف مهنأ ةيآآلا

 . ( ةأيح ىلع سانلا صرحأ مهمدجتلو ) لاف ةايحلا ىمش الو توملا



 او ةيآلا . ةرخآلا رادلا مكا تناكنإ لق : ىلاعت هلو

 مسالا ذم ىمسيال كلذ نم بلقلا فىذلاو لوقلاب رهظي ام الإ فرعي ال ربخلا نأ مي[هنم] رمظيام

 نكمي الام كلذب ديريو توملا اونمت مهل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لوقي نأ لاحت نفاضيأو
 دجو ام هنأ ىلع ليلدلا ام : ًاسداس هلوق « هرووظب الإ متي ال كلذب ضرغلا نأ عم هيلع فوقولا
 دقت نإف ميظع رمأ هنأل ًارتاوتم القن لقنل كلذ لصح ول هنأ : اهدحأ ؛ هوجو نم انلق « ىتمتلا
 لوقلا لطبي ىنمتلا اذه لوص> ريدقتبو ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ةحصي لولا تبي همدع

 اندلع لقني مل املو « ًارتاوتم القن لقني نأ بجوف ةميظعلا عئاقولا نم ناك كل ذك ناكامو هتوبنب
 ةبقاعلا ىف رظناا نسحو مزحلاو ىأرلا ىف همدقت عم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ اهيناثو « دجوي مل هنأ
 اهلداقنا ىتلا ةميظعلا ةسايرلا ىلإ لوصولاون.دلاواءندلا ىف هيلإ لصو ىذلا بصنملا ىلإ لوصولاو
 مهادحتي نأ هيلع لزانلا ىحولاب هبر ةمج نم قئاو ريغ وهو زوحي ال ًاعوط قفاوملاو ًاربق فلاخلا
 مل ىذلا لقاعلا نآل ةجحلاو ليلدلاب هرهقي نأ همصخ نم نمأي الو هيف لاملا ةبقاع نمأي ال ىمأب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبئيف ءالقعلا لّمعأ ىف لالا فيكف كلذب ىضري داكي ال رومألا برحي
 ىورام : اهئلاثو : هنونمتي ال منأب هيلا ىلاعت هللا ىحوأ دقو الإ ةلدآلا هذه ريرحت ىلع مدقأ ام

 ولو رانلا نم مهدعاقم اوأرو اوتال توملا اونمت دوهيلا نأ ول » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 هب اوقرشأ توملا اونمتول : سابع نبا لاقو «الام الو الهأ نودحيال اوعجرل نولهابي نذلا جرخ

 رخآ اذبف « ةجحلا تلصف رئاوتلا غلبم تغاب اونمتام مهنأ ىف ةدراولا رابخألاف ةلمجابو ؛ اوتاملو

 . ريسفتلا ىلإ عجرنلو « لالدتسالا اذه ريرقت ىف مالكلا

 ةرخآلا راد نم ةبولطملا ىه اهنال ةنجلا دارملاف (ةرخآلا رادلا ,كل تناكنإ لق) ىلاعتهلوق امأ
 ةنجلا مل نأ نومعزي اوناك ممل رانلا نود

 لعلفناكملا ىلع هلمج ىف اضيأ دعبالو ةلزنملا لب ناكملا دارملا سيلف ( هللا دنع ) ىلاعت هلوق امأو

 . اهركذ ىتلا ةلالدلاب كلذ لك هللا لطبأف ةيناكملا ةيدنعلا اودقتعاف ةببشم اوناكدوريلا

 دحال سيل كب ةصاخ مكل ةملاس ىأةرخآلار ادلا نم لاخلا ىلع بصنف ( ةصااخ ) ىلاعت هلوق امأو

 سنجلل (سانلا ) و ىراصنوأ ًادوهناكنم الإ ةنجلا لخدي ناكل وقحص نإ ىنعي « قح اهيف مك اوس
 دورعمانبهدجوي مهنآلوىراصن وأ دوه ناكنم الإ هلوةلىلوأ سنجلاو نولسلا مهو درعأل ليقو

 : اكلم هنم بهو نمل لئاقلا لوي ناكملا ىنعمال ىوس هب دارملاف (سانلا نود نم) هلوق امأو

 . سآنلا نوم نم كا اذه

 : ناتلأسم هيفف ( نيقداص متتك نإ توملا اونمتف ) ىلاعت هلوق اما

 رمآلا نوكي الف نيقداص مهنوك وهو دوقفم طرش ىلع قاعم رمأ اذه « ىلوألا ةلأسملا ١)
 : مثاوعد َق ممذك رارظإو ىدحتلا هنم ضرغلاو ًادوجو»

 وعدي نأب اودحتي مهن] سابع نا لوق : اهدحأ , نالوق ىنمتلا اذه ىف ( ةيناثلا ةلأسملا )ل



 ةيآلا .ةرخآلا رادلا كل تناكنإ لق : ىلاعت هلوق ل

 بسح ةليوط امنكل ددعلا بسحب ةليلق تناكنإو مايآلا هذه نياك مواز هيتأ ال5 ةي ابنا اك
 . فولا اذه بيسو توملا انعام مرج الف ةدملا

 توملا مكدحأ نينمتي ال » لاقف ترملا ىنمت نع ىبن مالسلاو.ةالصلا هيلع هنأ : : عبارلا لاؤسلا

 «ىل اريخ ةافولا تناك نإ ىنفوتو ىل أريخ ةايملا تناكنإ ىنيحا مهللا لقيل نكلو هب لزن رضل
 ( :ابنمانوقف شت زااونمآ نّذلاو اهم ناونماؤي اال :نيذلا اهب لجعتسي :). ةباتك ىف ىلاعت هللا لاق ًاضيأو
 . كلذن موقلا ىدحتي هنإ مث ,لاجعتسالا نع ىهني نأ زو فيكف

 ظفللا نيبو باقلاب مئاقلا ىندملا ره ىذلا ىنلا نيب كرتشم ىنقلا ظفل نأ : سماخلا لاؤسلا

 ىقلاو ىعلا انم تبلط كنإ اولوقي نأ دوهيلل « تم ىتتيل : لئاقلا لوق وهو ىنعملا كلذ ىلع لادلا

 ىنعملا هب تدرأ امن]و ؛ ظفللا اذه هب تدرأ ام لوقي نأ هلف ناسللاب هانرك ذ نإف , كرتشم ظفل
 املو مك ولقىف كلذب متيتأ ام متبذك لوقي نأ هلف باقلاب ماقلا ىعملا كلذ انلعف نإوبلقلا ىف ىذلا
 . هيلإ اوتفتلي مل مرج ال اهيلع ضارتعالا نكمي ال ةكرتشم ةظفلب ىفأ هنأ دوييلا لع

 مهن] متلق ملف توملا اونمتي نأ بجول مل تناكول ةرخآلا رادلا نأ به : سداسلا لاؤسلا
 ينام ل الدتسالا نآل فيعض ( ًادبأ هونمتي نلو ) ىلاعت هلوقب لالدتسالاو توملا اونمت ام
 ًآنمضتم توالا نك[ الوأ] هلوق (باوجلا) هيف الإ: سيل عازنلاو « ًاقح نآرقلا نوك تبثول حصب

 ملعلل ةءاجحلا نع فرصي ال ةماجحلا دنع لصاحلا ألا نأ امانلق « هين نع فراصلاكنركي ملألا

 ًايناث علوقب ب كلبك# انبه نماإلا:نوكي نأ ءبجو#ةمظع.ةماجتللا بسب ةلصاخلا ةغفنملا نأيب لصاخلا
 هيلع دمحم نيب قرفلا اناق « لتقلاب ىضرب نأ هزل ملسو هي هيلع هللا ىلص دمحم ىلع مالك | اوباق ول مم

 ملدوصقملا اذهو « رئاوتلا لهأ ىلإ عئارشلا غيلبتل تثعب نإ لوقي ناك ادم نأ منيو مالسلا

 نيفئاخ اوناك ائلاث هلوق «قرفلا ربظف كلذك متسلف متنأ امأولتقلاب ىضرأ ال اذه لجأللف دعب لمص
 باقعلاب اهماوث جازتما نم مهنءقيكلذو ل ةصلاخ ةرخآلانوك اوعداموقلا انلق «رئاب اكل نا

 ا ا زوجيف عرشلا ةقيرط ىبنلا اذه انلق توملا ىنم نع ىمن 5 9
 نول ]هن ,أ هل لاَقف ةلالغ ىف نيفصلا نيب فوطي ناك هنعهّللا ىضر أ. ادع نأ مي فاالتءا

 طقسي هيلع مأ طقس توملا ىلعأ كوبأ ىلابب ال ىب اي لاقف نيبراىلا ىزب اذهام هنع هللا ىضر
 : نيفضإ هنع هللا ىضر رامع لاقو « توملا

 هبزحو ادم () ةبحالا قالأ نآلا
 كلا نفخ يلا اذه نأ لع تاوملا ىع "تاقوألا نما ريثك ىف ءانث الا نع ربط دقو

 عزجلاك كلذ نأال دئادشلا دنع توملا ناسنإلا ىمتي نأ مرح مالسااو ةالصاا هيلع هناف صوص
 : هما هلق . ةرينلا هم 1غ لدي ىذتلا ىفلا نم اذهان. اق هللا مسق امم ءاض 1 نع جورخلاو

 10 ل سلا هعلا احا ىذلا ك3 127 تلقلا# رأ نايل يملأ وهدا ملا نأ وف رع امم

 )١( ةبحالا قلأ لح نآلا وأ مويلا : نزولا مب .هتسي هيلعو هظفحأ يذلا“ .



 ١/4 ةيآلا . ةرخآلا رادلا كل تناكنإ لق : ىلاعت هلوق

 م عبنأ مهسفنأ ف مهداقتعا : اهئلاثو ( ةدودعم ًامايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقو ) هلوق ىفو ( هؤابحأو

 نأ مداقتعا : ابعبارو 0 نولطيم قالا ئابانأو 0 مبعرش ىف زئاج ريغ خسنلا نال نوقحملا

 هللا باقع نم مصلخي يهاربإو قا#نإو بوقعي ىنعأ مالسلا مهيلع ءايبنالا رباكأ ىلإ مهءاستنا

 برعلا ىلع نورختفي اوناكف مهسفنأ نأش اومظع ءايشآلا هذه مهن] مث « هباوث ىلإ مبلص و يو ىلاعت
 نوفرصي اوناكو برعلا نم ال مهنه ةاروتلا ىف هب رشبملا رظتنملا ىنلا نأ ىف ةجحهلاكهولعج اسمبرو

 هلوقب 2 داسف ىلع جتحا هّللأ نإ مش 2 سو هيلع هلأ ىلص لع عابتا نع ةبيشلا هذه باسإ سانلا

 هذه نايبو ( توملا اونمتف سانلا نود نه ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا رادلا مكل تناكنإ لق )
 تناك اهتاق ىلع ايندلا معن نإ مث , ةرخآلا معن ىلإ سايقلاب ةريقح ةليلق ايندلا معن نأ ةمزالملا
 ناك نمو ؛ لاتقلاو لادجلاب 0 هتعزانمو ملسو هيلع هللأ ىلصص لمح روبظ باسإ مويلع ةصخنم

 هنإف ةميظعلا معنلا كلت ىلإ لقتني نأو دب ال توملا دعب هنأ نقيت نإ مث ٠ ةصخنملا ةليلقلا معنلا ىف

 امو توملاب الإ اسهيل] ليبس الو ةرولطم ةميظعلا معنلا كلت نال توملا ىف اننا ن ركب نأ و لير

 توملاب ًايضار ناسنإلا اذه نوكي نأ بجوف ًابواطم نوكي نأ بجو بولطملا هيلع فقوتي
 ىلاعت هللا نإ مث . توملا اونمتي نأ بجول ةصلاخ مل تناكول ةرخآلا رادلا نأ تبئف ؛ هل اين
 رادلا نإ مهوق ىف مهئاعدا نالطب ًاعطق مزلي ذئنيحو ؛ أدبأ هونمتي ن لب توملا اونمت ام مهنأ ربخأ
 :تمانلا نؤد:نم مل ةصلاخ ةرخألا

 نال*لرقا نانا ةحما !فعر ههنا ارعكلا] كادلا مهل تناكول هنأ مسن ال 0)ليق ناف

 نوكي نأو ديال بولطملا هيلع فقوتي ىذلاو توملاب الإ ه-يا] ليبس الو بولطم ةرخألا ميعل

 كلذ ىلإ ةليسو هنوك ىلإ ًارظن ًابولطم نوكي نأ زوج بولطملا هيلع فقوتي ىذلا انلق . ًابولطم

 اوناك امو ةميظعلا مالآلاب الإ لصحي ال امم توملاو هتاذ ىلإ ًارظن ًاهوركم نوكي هنأ الإ بولطملا
 . توملا اونمت ام مرج الف امتوةيطي

 كنإ اولوةيف ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلع لاؤسلا اذه اوباقي نأ مل ناكدلا :نانلا لاوملا

 ضراف كلذك م الا ناكنافم اللا ف كعزاني نم كود كتماآللو كل ةصلاخ ةرخآلارادلا نأ ىعدت

 لادجلا ببسب ىبظعلا ءالبلاو ديدشلا رضلا ىف كتمأ ىرنو كارن انإف « كنتمأ لتقنو كلتقت نأب

 طرشب نكل مهنيد ىلع ناكنمل ةصلاخ ةرخآلا رادلا نولوةي اوناكمهلعل : ثلاثلا لاؤدلا
 وأ ةيديعو اوناكممنال ًادبأ رانلا ىف ًادلخم قبب هناف ةريبكللا بحاص امأف رئابكلا نع زارتحالا
 نأ 0 نيبلو توملا ا م اذه لجألف | ريص) نأ ةريبكلا بحاص ف اوزوج منال

 ةمايقلا مايأ نه موي لكنآل ةدودعم ًامايأ الإ رانلا مهسمت ال هنأ مهبهذم نأب لاؤسلا اذه عفدي

 ىرت !؟هريغ ىلعدرب ملو لاؤدلا اذهىلع دآللا نك ذةيككل .. ىناثلا للا هدعب ركذ هنال ©« لوآلا لاؤدلا )) هلوق ةوق ىف اذه )١(



 ةيالا . ةرخآلا رادلا مكل تناكنإ لق : ىلاعت هلوق 1//

 ودم سانلأ ن نود نم ا هنأ دنع ء ةرخآلا َراَدلأ ل تناك نإ لق

 هلأ 2 0 اب 5 ل و 2« نقداص“ كا نإ يول

 «:: َنيِملَظاب لع
 هرم - -

 هجرختام.ةايحلا ةذام برشلا نأ يك: .ىاثلا ( ًاران مهنوطب ىف نواك أنامنإ) هلوقك فارشإلا ناكل

 .لاعفاللا نمد منع ردصام عي ةدام تناك ةبحملا كلت اذكو ضرالا

 هنأ مولعمو ٠ كلذ مهب لعف مهريغ العان نأ ىلع لدي (اوبرشأو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 مهب لعف مهريغ نأ هللا دارأ ب لو'الا : نيبجو نم هنع ةلرتعملا تباجأ ٠ هللا ىو هيلع ردقي.ال
 هلعاف مسي ملام ىلع كلذ رك ذف هبح مهمولق ]ديو هندايعل موفلإو مبعولو طرفا مهنكلا كلذ

 100 5 هيلإ مهأعدو هدنع 4 0 5007 دأ لل نأىناثإا 6ةط 0 بجءعمذ الف لاقي 3

 هرهاظ نعظفللا فرص نيبجولا الكنأب نيبجولا نع باكالا باجأ . نجلاو سنإلا نيطايشو

 لك ثدحم نأ ىلع ةيعطقلا ةيلقعلا لئالدلا انقأ املو « لصفنم ليلدل الإ هيلإ ريصملا زوج ال كلذو
 . رهاظلا اذه كرت ىلإ ةجاح انب نكي مل هللأ وه ء ءاعشالا

 مهو وجوهللا لعهيبشتل | ممداقتعاب دارملاف ( مهرفكب) ىلاعت هلوق امأ

 : ناتلأسم هيفف ( منامإ هب 9 أب امسُنب لق ) هلوق امأ
 لكلا ةفابعأ ةارازتلا ف نشل هنا ال ةازؤتلاب 5 | هب َط نما اعبي اراب كيزآلا ةلأسملا (

 مم ا !نامالاةفا ْضإ كلذكو (كرمأت كن داع ( ايم عش 0 ُّق لاق م مهناعإ لل الاةفاضإو

 هبشيدق لعفلا ىلإ عادلا نكل ىبنلاو رمآلا هنم حصي الو ضرع ناميالا ( ةيناثلا ةلأسملا ل

 .(ر 2 او 0 نع ىومت ةالصلا نإ ( الاخت 2000 ءاآلاب

 مهاوعد ةحص ىف حدقلاو مهناعا ىف كيكشتلا دارملاف ( نينمؤم منك نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 نإتوملا اونمتف سانلا نود نمةصلاخ هللا دنع ةرخآلا رادلا 5 تناكذإ لق 2 ىلاعت هلوق

 . 6 نيملاظلاب يلع هللاو مهيديأ تمدق امب ]لبا هوتيل نا واع نيقذاض ع
 ساذاا نود نم مل ةصلاخ ةرخآلا رادلا نأ 0 وهو مهحنابق 5 نم رخآ عون اذه نأ معا

 ادا مصخلا ىلع لالدتسالا قيرط ىلع لاقي امل نأ زوحجب ال هنأ اهدحأ : هروج و هلع لدنو

 مهنع هللا حام اهيناثو(١) هيلع ىناثلا مازلا حصيل هبهذم لو“الاو الإ اذك لعفاف ذكو اذك

 هللا ءانبأ نمت ) هلوق ىفو ( ىراصن وأ ًادوه ناك نم الإ ةنجلا ل خدي نل اولاقو ) هلوق ىف

 (محضملا) . مالكلا ميقتسيل ءانثتسالا نيعتذ هل ىنعم الاذهىلع قتلاو 6 لوالاو ال اذك لعفاف ١) هيلع حمأ ىذلا لصألا ىف )١(

 ىلاعتو هناح, 0 هريغل ةدام علا



 ١ما/ ةيآلا . كقاثيم انذخأ ذإو : كى

 ٠ر66 همس همه له هرص رثرتو دم ده لس ان ل عددف 3 . 1

 متاو مي نم لجل مهذخنا مث 0 م -

 0000 د ا هدح اي موس سرت

 مك انا !ن ا واوا محكقو ف انعفرو تاب [ذعأ ذإو 330 َنوُلاَ

 مهرْفكب لجعل / م 1 فا ور 3 م اول مج و
 - هي بو يدم مر ا 3

 (ة3د تيدع وم منك نأ 158 هب 0 أجمل 0

0 

 ( نوااظ متأو هدعب نم لجعلا متذختا مث تانيبلاب ىسوم 1 ءاج دقلو )) ىلاعت هلوق

 ةقيرط ىح امل ىلاعت هنأ اهريركتت ىف ببسلاو اهريسفت نع ىنغي ةيآلا هذه ريركت نأ معا

 مولتق ف ميقلسإ مب ثا كبنكلللاو, كابلحلات مهفصوو ملسو هيلع هللا لص دم نامز ىف دوبيلا

 نم هب ءاج امو مالسلا هيلع ىتوم رك ذ داعأ « هيلع ديزي لب مهل بيذكستلا بساني ىذلا ءايبنالا
 ءاعدلا ىلع تباث رياص كلذ عم وهو الإ لجعلا اوذختي نأ اوذاجأ كلذ حوضو عم مهنأو تانيبلا

 ناكل او: تبادكتستلا ىف من غلاب نإو عم ىلاخ ىف لوقلا كلذ كف هعرشو هنيدب كسعلاو هبر ىلإ

 انممس اولاق اوعمساو ةوقب م ٍ انينآ ام اوذخروطلا ىكةرف انعفروكقاثيم انذخأ ذإو )) ىلاعت هلوق

 ( نينمؤ» تك نإ مئافإا+ يسمأي امسنب لق مثرفكب لجعلا مهواق ىف اوبرشأو انيصعو

 ىلع ةجحلا باحيإو ا 7 7 ىف راركستلا نأ اهدحأ : ًاهوجو ةداعإلا ىف نأ معا

 كلذو ( انيصعو انعمس ) محلوق ىهو ةدايزعم كلذ رك ذ امن] هنأ : اهيناثو « برعلا ةداع ىلع مصخلا

 موجاجل ةياهن ىلع لدي

 : لئاسم هيفف ( انيصعو انعم“ اولاق ) ىلاعت هلوق امأ

 ىللعاورصأ دقف كلذ عمو تافوذلا مظعأ نمهنأ كرش ال ل.جلا لالظإ نأ ( ىلوآلا ةلأملا ١
 دايقنالا بجوي ال ٍظعنإو فيو خت ؟/نأ لعلدب اذهو « 1 نيصعو انءمس د لوب اوحرصو مهر فك

 ملم وبأ لاق « لوقلا اذه اولاق مهنأب اوفرتعا نيرسفملا نم نورثك آلا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 كااعت هلوةك هواوي ملنإو لوقلاب كلذ نع ربعف نايصعلاب هوقلتف هود ىنعملا نركي نأ زئاجو

 نع مالكلا فرص نال ىلوأ لوالاو « نيسعئاط اذيتأ اتلاق » ةلوةكو ( نوكسيف نك هل لوقي نأ )

 . زوي ال ليلدلا ريغب هرهاظ
 : لئاسم هيفف « لجعلا مهيولق ىف اوبرشأو ه ىلاعت هلوق امأ
 لواآلانامجو ةراعتسالا هذه هجو ىفو « لجعلا بح مهءواق ىف اوبرشأو 4 كوالا ةلأسملا إل

 ناب ( مهولق ىف ) هلوقو « بوثلا غبصلا لخادتي امهتدابع ىلع صرحلاو, هبح ميلخادت هأنعم
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 هنأ ( قحلا وهو ) ىلاعت ةلوق هيلع لد ام لوآلا ) نيبجو نم هنابو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب

 ربخأ مالسااو ةالضلا هيلع هنإ « هيلع تربظ ىتلا تازجعملاب ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةوبن تتبث امل
 ًابجاو هب نابإلا ناكو هب نامإلاب نيفلكملا أ هنأو ىلاعت هللا دنع نم لزنم نآرقلا اذه نأ
 ءايبنالا ضعبي رفكلا عم بتكلا ضعبو ءايبنألا ضعبب ناميإلا نأ ربظي اذه دنعو « ةلاحم ال
 ؛لوألا « نيوجو نم هريرقتو ( مهعم امل ًاقدصم ) هلوق هيلع لد ام ( ىناثلا ) لاحم بتكللا ضعبو
 ضشفلا واب خلاب قآل امل. ذاتسا قم دافتسا"للو اماع ملعتي ل هيلع همالسو هللا تاولص ادم نأ
 نم اهدافتسا امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انءلع الصأ توافت ريغ نم ةاروتلا ىف امل ةقفاوم
 قدصم هنأ هنع ىلاعت هللا ربخأ املف ٍلظكَع دمت ةوبن ىلع لدي نآرقلا نأ :قاتلا م .لينرعتلاو ىحولا
 ًابذكملب ةاروتلل اقدصم نآرقلا نكيمل الإو «هتوبن نع رابخإلا ىلع ةاروتلا لاش بجو ةاروتلل
 نامبإلا بوجوب اوفرتءادق مهو مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةوبن ىلع ةلمتشم ةأروتلا تناك اذإو اهل

 ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ةوبنبو نآرقلاب نامإلا بوجو ةبجلا هذه نم مهمزل ةاروتلاب

 : لئاسم هيفف ( لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت ملف)ىلاعت هلوق امأ

 ةاروتلاب نينمؤ» مهنوك مهاوعد نأ ىرخأ ةبج نم نيب ىلاعتو هناحبس هنأ ( ىلوألا ةلأسملا ل
 ىلع ثلدو قدصلا ىلع لدت ةزجعملا نأ ىلع تلد ةاروتلا نآل كلذو « رخأ هوجو نم ةضقانتم
 ىح لتق ىف ىعسلا ناك كلذك سماألا ناك اذإ و « رفك هلتق ناف ةوبنلا ءاعدا ىف اقداص ناكنم نأ

 ةاروتلاب نينمؤم منك كئاعدا ىف متقدص نإ كلذ ىف متيعس ملف ًارفك مالسلامهيلع ىسيعو ايرك زو
 ةالصلا مهيلع ءايبناألا فرح نم نيدلا ىف ةلداجلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 اتا مصخلا ىلع ةضقانملا داربإ نإو مالسااو

 موفلس نم مدقت نم دارملا نكسل ةهفاشم باطخ ناك نإو (نولتقت ملف) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اومدقأام مهنأ : اهيناثو .نيدوجوم اوناكام نامزلا كلذ ىف ءايبنألا نأ : اهدحأ «هوجو هيلع لديو

 . هيلع ةلاد ةئيرقلا نآل رهاظف ىضاملا هب دارملا امأف .. لبق نم هيف ىنأتي ال هنأ اهتلاثو « كلذ ىلع
 هجو فيكف مهفالسأ لعف ةياكح (نولتقت ملو) نيدوجوملا ءالؤل باطخ ( اونمآ ) هلوق ليق ناف
 لتقب كفالسأ جرخ ممتنمآ ام ناعإلا نم متجرخ بيذكتلا اذه مكنأ : هانعم انلق ؟ امهنيب عمجا
 . نيقابلاب ناءإلا ع ءابنالا ضع

 كبرضأ انأ لاقي نأ زو الو لبق نم نولتقت مل : هلوق زاج فيك لاقي 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 نمل كلوقك ةمزاللا ةفصلا ةلزنع ناكاهف زئاج كلذ نأ : امهدحأ « نالوق هيف باوجلاو ؟ سمأ

 ىلاعت هللا لاق كنأش نم اذه نكي مل تلق كن ك5 بذكتت مل كحيو : هلعف حبق نم فاس امم هفرعت
 مل لاق هناك . ىتاثلاو . ةوالتلا اهنأش نم دارأ هنأال تلت ام لقي ملو ( نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو )
 . ملعأ هللاو ةاروتلاب متنمآ متنك نإ لبق نم ءاببن الا لمَقب نوضرت



 1 ةيآلا : هللا لزنأ ام اونمآ مهل لبق اذإو : ىلاعت هلوق
 هسوسس اس هع “أ 0 رت اس رتااه مد وع - 2 مما 0 37

 انيلع لزنا امب نموت اولاق هللا لزنا 2 اونما< مه لبق اذإو

 م2621 2. .نرب و مماعا هةر" 42د رو ترامب -أ م ا د ا

 نولتقت مف لق موعم 8 اقدصم قملا رهو هءارو هلك نورفكيو

 7 1 1 -ّ هر مهرتورت ه 2و 0 0 همس هى

 41١ نينمؤم متن نإ لبق نم هللا ءايبنا

 اف ةنامآلا عم الإ نوكي ال باذعلا ليق ناف « هفصو نم كلذ لمي نأ زاج باذعلا عم تاصح

 ىلاعت هللاؤ 2 ليلدلا نم هيق لب ال ا ةناهاأللاب و باذعلا 017 اناق ؟ فصولا اذه ف ةديافلا

 .هيلع اليلد نوكيل كلذ ركذ
 باذع ال هنأ ىلع لدي ( نيبم باذع نيرفاكللو ) ىلاعت هلوق : موق لاق 4 ةثلاثلا ةلأا ل

 ثلث أولاق جراوخلا - ارهاحا 03 ناقيرف ةيآلا هذه جتحا ةمدقملا هذه رب رقت كعل مش ٠ نيرفاكال الإ

 قسافلا لاقي نأ مزليف رفاكلا الإ بذعيال هنأ ةيآلا هذه تبثو « بذعي قسافلا نأ تايآلا رئاسإ

 رفأكب سيل قسافلا نأ تبثو رفاكلا الإ بذعي ال هنأ ةيآلا هذهم تبث اولاق ةئجرملا : اههناثو . رفاك

 . )١( قي ال نيلوقلا نيذه داسفو بذعي ال هنأب عطقلا بجوف

 ادع "نوزفكيو انيلع لزنأ ان نمؤن اولاق هللا لزنأ ام اونمآ مهل لبق اذإو ا ىلاعت هلوق

 . 6 نينمؤ» ماك نإ لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت ملف لق مبعم امل اقدصم قحلا وهو هءارو

 (هللا لزنأ امب اونمآ ) دوويلا هب ىنعي (مهل ليق اذإو) مهلاعفأ حتابق نم أاضيأ عونلا اذه نأ معا
 ىذلا ىنعمب «ام » ةظفل نأ ىلع ةبآلا هذبم اوجتحا مومعلاب نولئاقلاو « هللا لزنأ ام لكب ىأ

 نود ضعبلاب اونمآ الف هللا لزنأ امب اونموي نأب مثلرمأ ىلاعت هللا نآل اولاق مومعلا ديفت
 ىكح ىلاعت هنإ مث ؛ مذلا اذه نسح امل مومعلا ديفت «ام » ةظفا نأ ال ولو كلذ ىلع مهمذ ضعبلا

 ءانينالا نئاسم تتك:واةاروتلاب عي ( انيلع لزنأ انمب نمؤت اولاق ):كلذب اوزمأ امل مبنأ مهنع

 وهو هءأآرو ا نؤرفيك مهنأ منع للاعت هللأ نيل مش مالسلا هيلع ىس وم عرش ربرقتب 1 نيذلا

 مهل لاقي نأ زوجي ال هنأ كلذو مهل مذلا ليبس ىلع مهنع ةياكحلا هذه دروأو نآرةلاو ليجنإلا

 فيلكت كلذ ناكالإو هللا دنع نم الزنم هنزك أوفرعي نأ لل] ؛!قياازظ مو الإ هللا لو ادلع اال

 ناميإلا نأ تبثف « هب نامبإلا بجو هللا دنع نم الزنم هنوك ىلع ليلدلا لد اذإو قاطي ال ام
 . ضقانت ضعبلا نود هللا لزنأ ام نضعبب

 ناميإلا بوجو ىلع لدي ام ىلإ ةراشإلاك وهف ( مهعم امل اقدصم قحلا وهو ) ىلاعت هلوق امأ
 لصالا ناك املو ٠ نيرفاكلل سيل نيهملا ريغ باذعلا نأ ىلع لدب نيبم هنأب رفاكلاب عقاولا باذعلا فصو نأ اندنعو ( ١)

 0 رفاكلا قرذو عيطملا نود هد مم نآل قس افلا ردو ىطمدولا ةبئرملا بحاصل نييملا ريغ باذعلا نورك ذانيك باع. ل 5 عيطملا ف

 «8 رطل ؟؛د
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 دوبيلا ىف باطخلا نآل نآرقلاب مرفك كلذب دارملا نأ ةييش الو (هللا لزنأ امب اورفكي نأ) ىلاعت
 ( يغب ) لاقف هللا لزنأ امب رفكلا اذه اوراتخا هلجاألل ىذلا هجولا نيب مث « هريغب نينمؤم اوناكو
 ال ولو هضرغ ىلع كلذب اهيبذت ًادسح ًانالف نالف ىداعي لاقي كر فكلاب مهضرغ ىلإ كلذب راشأو

 ايدج ال لبلاد لمبكم نبأ نركز لولا كه

 ىلاعق نيب ىتش هوجوا نوكي دق ىغبلا ناكالو . مارح دسحلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ معاو
 الإ قبلت ال ةصقلاو ) هدايع نم ءاشر نم ىلع هليضو نم هللأ لزني نأ) هلو ىغبلا أآذه نم مهضرغ

 ىف هودجو اءلف مههوق ىف لصحي ةرظتنملا ةوبنلاب ميظعلا لضفلا اذه نأ اونظ مهنأ نم هانيكح امب
 دشحلاو ىغبلا ىلع كلذ مولمح برعلا

 : لئاسم هيفف ( بضغ ىلع بضغب ٌوابف ) ىلاعت هلوق امأ

 نيبضغلل نيبيس تابثإ نم دب ال هنأ : اهدحأ ءهوجو نيبضغلا ريسفت ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 هيلع دمحم مهيذكتت رخآلاو هيلع ل زنأ امو مالسلا هيلع ىميع مويذكست وهو مدقت ام : اههددأ

 هلبق نم طخس دعب طخسو بضغ دعب بضغ ىفالود كلذ راصف هيلع لزنأ امو مالسلاو ةالصلا
 ةيلاعلا ىنأو ةمركعو ىعشااو نسلا لوق وهو « ببس دعب ببس ىف اولخد مهنأ لجأال ىلاعت
 ةفدارتم بضخلا نم عاونأ تابثإ دارملا لب طقف نيبضغ تابثإ دارملا سيل : ىناثلا « هداتقو
 نو ريقف هللا نإ . ةلولغم هللا دي . هللا نبا ريزع ( موق ود مهنع تردص ةظازتم نرمأ ليل

 هب ذاراا نأ : ثلادثلا «ريمع نب دنيبعو ءاطع لوق وهو « مهرفك عاونأ نم كلذ ريغو ( ءاينغأ
 مس فأل وقرهو « ميظع هنأ الإ ًادحاو ناكنإو رفكلا اذه نأ لج“ال هريثكت و بضغلا ديك ا
 . ىدسلا نع . هتون مثدحجو دمح ةفص مماهنكب ىناثلاو لجعلا مهتدابعب لواالا : عب رلا

 مد ناياغ دنع هجازم ىف ناسنالل ضرعي ىذلا ريغتلا نع ةرابع بضغلا 4 ةيناثلا ةلأسملا
 رارضالاهاصعنا.هتدارإ ىلع لوووف « ىلاعتهللا قىفلاحكلذو هوركم مأ ةدهامشم ببسب هبلق

 . كاذب ماآلاو نعللا ةمج نم
 كلذ هيف حصيو رثكسيو ديازتي هبضغ نأو بضغلاب ىلاعت هفصو حصي هنأ 4 ةئلاثلا.ةلأسملا ١)

 ا ىلع هيضغك ةدحاو ةلصخم رفك نم ىلع هبضغ ادد ورك قاف بادكعللا ىف هتسمكلا

 ريشا لاح

 ء:.ائانعم هينق م( نيم ياذيب تاكا وز كلامترمل قامو
 نآل نيم باذع مو هلوق ىلع ةيز» هل ( نيهم باذع نيرفاكتللو ) هلوق 6 ىوألا ةلأسملا ١

 « مم الإ اهيف لخدي ال ةيناثلا ةرابعلاو مريغو رافكسلا كئلوأ اهيف لخدي ىلوألا ةرابعلا

 كلذو هريغ ناهأ هنأ كلذ ىنعم نئال ًانيهم نوكب ال ةقيقحلا ىف باذعلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 امل ةناهإلا نأ الإ ريثكلا باذعلاب نيبذعملا نيبملا وه ىلاعت هللاف « لقعي اف الإ ىأتي الامم



 /١ ةيآلا ٠ مهسفتأ هب أورتشا اهشب : ىلاعت هلوق

 ىرت الأ ءةركن الإ نوكي ال زيمملاو الجر نورشع كلوق ىف هلثم « زييقلا لغيإل بصن تال
 تملا كجرلا 7 اولاقف اذه ىلع ماللاو فاآلا اولخدأ ولو مثردلا نورشع لوقي ال ًادحأ نأ
 اوفكو لجرلا م هن اولاقو اوءفرل ماللاو فلالاب نايتإلا نودبرب اوناكول ذإ ضرغلل اذه ناكتن

 ىلع لدب « 0 معن د ناكذإ « راصتخالل ًادصق لعافلا او رمضأ امنإو رامضالا ةنؤم مهسفنأ

 . هيلع لضف ىذلا سنجلا
 ادتبم  نوكتب نأ.:: اهدحأ 6 نيبلجو لع ىف: كي ز:لجرلا مث تلق اذإ 6 ةعبارلا ةلأسملا 9

 نيكسملا هب. تررم لوقت اك « ميدقتلا هب ةينلاو أديز ترخأ « لجرلا معن ديز ليق هناك ًارخؤم
 سنجلا هيف ظني ًامئاش ناكامل لجرلا نإف أدتبملا ىلإ عجارلا امأف « هب تررم نيكسملا ديرت
 ىف ديز نوكي نأ : رخآلا هجولاو . هنيلإ دودي ىذلا رك'ذلا ةلزنع راصف هتحت الخاد ديز ناك

 نك ىذلا اذه نم ليق « لجرلا م هل ليق امل هناك فوذنح أدتبم ربخ ديز لجرلا معن : كل

 . ساَؤ و

 معن دعب ر وكذملا سنج نم الإ نوكي ال مذلاو حدملاب صوصخلا 4 بيصير

 موقلا الثم ءاس ) ىلاعت هلوق ىف موقلا ىلإ فاضملا ناك كلذك ناكاذإو لاجرلا نم ديز
 انصخل دق ذإو ؛انتاقأب اذذك نيذلا مولا لثم الثم ءاس هريدقتو ًافوذ ( انتايآب أ ل

 . ريسفتلا ىلإ عجرنلف لئاسملا هذه

 : ناتلأسم هيفف ( اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسدب ) ىلاعت هلرق امأ

 اوزتشا ًائيش ىلا سنِب ىنعمب سب لعافل ةرسفم ةبوصنم ةركن « ام » ( لوألا ةلأسملا ١
 «اورفكي نأ » مذلاب صوصخلاو مهسفنأ هب

 امل ىلاعت هنأ هنايبو « عيبلا ىنعمب هنأ : امهدحأ : نالوق انهه ءارشلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا إل
 هرايتخا راض رآثلا ىلإ هب ىداي ىذلا رفكلاو ةنجلا لإ هب ىطفي ىذلا نانممإلا نم تفلكملا كم
 هتاجنو هزوف هيف ىذلا نامإلا رات+ا اذاف ةعاس ىلع ةعاس كلمت رايتخا ةلزنمب رخآلا ىلع اههد>اإل

 لك فصوي نأ حلص كلع كلم لادبإ وه ءارشلاو عيبلاب ضرغلا ناكاملو « ىرتشا ام معن لبق
 امسشب ) ىلاعت 0 ليوأت حصف | مهنم دحأو لك نم ىنعملا اذه عوقول رتشمو 5 هنأ امهنم دحاو

 ناكامل مهسفنأ عفانم ىلع ه ني ىذلا نآل مرفكب مهسفنأ اوعاب دارملا نأب ( مهسفنأ هب اورتشا
 ناكاذإ فلكملا نأ ىدنع حصاألا وهو : فاثلا هجولا كل. . ميدفنأ ناعاب أ وراض ذكلا وه
 كالتب هسفن ىرتشا دق هن أكف باقعلا نم هصاخت اهنأ نظي لامعأب ىف أرهّللا باّقع نم هسفن ىلع فاخ

 باوثلا ىلإ مهلصرتو « باقعلا نم مهصلخت اهم :أ هب اوتأ امف اودقتعا امل دوييلا ءالؤرف , لامعألا
 اذهو ( مومسفنأ هب اورتشأ امسشب ) لاقو « ىلاعت للا مههذق ؛ م ١ مهسفنأ اورتشا دق 1 دظ دقف

 هلوقب مهسفنأ هب اوزاشا ام ريسفت نيب ىلاعت هنإ مث ء ل اللا نملاءظفللا )_.منمملا لإ ملت هولا



 ةيآلا . مهسفنأ هب اورتشا امسنب : ىلاعت هلوق اا

 « ملع » انلوقك ىناثلا رسكو لوآلا حتفب سئبو معن سنبو معن لصأ ( ىلوألا ةلأسملا )

 حتفب ىنعأ لصالا ىلع : لوألا « تاغل عبرأ هيف زو# روسكم وهو قاح فرح هيناث ناكام نأ الإ

 لاقي اذكو , نيعلاو نونلا رسكب نوكب نأ وهو ىناثلل لوآلا عابتا : ىتاثلاو . ىناثلا رسكو لوألا

 نراك انبه هوزوج مهنأ الإ نيترسكلا نيبعمجانم نورفي اوناكنإو معو , ءاخلاو ءافلا ا

 ىلع هلبق ام كرو روسكملا قلحلا فرحلا ناكسإ : ثلاثلا . هرواحي امل ًاعبتتسم قلحلا فرحلا
 : عبارلا ؛ ءاخلا ناكسإ و ءافلا حتفب ذخن لاقي قاثلا ناكس]إو ل والا حتفب سئبو معن لايف ناكام

 لاك[ لا نا كس]و نيزلا دلل معن لاقيف هلبق ام ىلإ هترسك لقنت و قلخلا فرحلا نكسي نأ

 . ءاذلا ناكسإو ءافلا ا نفل

 مهنأ الإ نيتملكلا نيتاه قالطإ دنع زاوجلا دح ىف ناكنإو ريخألا ريبغتلا اذه نأ ملعاو

 نآم لإ ف ردصملا دوج و.نع رابخالان م ةيبضاملالاعفالاهل تعضو امع اموجورخ ال امزال هواعج
 مذاللا رييغتلا اذه لديل مذلاو حدملا ىف ةغلابملا امهب داريو مذو حدم ىتماكا.متروريصو ىضاملا
 الإ لصاألا ىلع هنورك ذي الو ديز لجرلا معن نولوةيف ىندملا يف لصالا نع رييغتلا ىلع ظفللا ىف

 : دريل دشنأ امر عيشلا ةرورض ف

 رو 1ث ن نبات عباصلر امير دلع .. سفر رى. ءادديف

 ربا رمآلا ىف نوعاسلا من م-ن] ىامدق تاقأ ام

 لإ ىلامانتلا لشد هلع ليل يدللا و ىليا و كيتو معقب محل نم نالعفامهنأ 6 ةيناثلا ةلأسملا )
 ناسح لوقب جتحيو ءامسألا ةلزنمب امهلم<ي ءارفلاو « تسئيو تمعن لاقيف ءامبيف ثينأتلا ةمالع
 . هنع هللا ىضر تباث نبأ

 اهل ينك ىلام اذءنيانلا] نال 2 هتير لاقل. 5), اوال معنب انسلأ

 ةدولوملا ,عنب ىه ام هللاولاقف « كتدولومدولوملامعن هلل يقفةدول وع رشب ابار عأ نأ, فوزاانفو

 . ةياكحلا قيرطب كلذ نأب هنع نوبيحي نويرصبلاو
 قرغتسيامسا امبلعاف نوكيو ةءادرلاوحالصللنالصأ «سنبو مند نأ معا« ةثلاثل ةلأسملا

 ديرت ال ديز لجرلا مهل : كلوة وخن : لوآلا « نيبجو ىلءرمظملاو , ًارمضم امإو أربظم امإ سنجلا

 « ديز لجرلا مالغ مه كلوق وحن : ىناثلاو « قالطإلا ىلع لجرلا دصقتامإو لجرلا نود الجر

 : هلوق امأ

 انافع ن نامثع بكرلا بحاصو مهل حالس ال موق بحاص معنف

 دارملا ذإ دوصقملا ىلع لدي دق « بكرلا بحاصو » هلو نأ لجل كلذ ناكل يقو ردانف
 هن كلوةكف رمضملا امأو « موقلا ىف هب ىتأ دق هنءاكف ماللاو فل'الاب بكرلا ىف ىتأ اذاف دحاو

 هيلع لدت ةبوصنملا ةركنلا ن"ال لوئالا ركذ كرت مث ديز الجر لجرلا معن لصالا ؛ديز الجر
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 رتاردم مس عر ه < هاس را ده مس 21 ه7 هك ه2 ء2و 32 6 ساس ةرتف اس سو

 هللا لزني نأ انغب هللا لزنا امب ا نأ ميسقلا 2 و مب

 نيرفاكلاو بطغ ىلع بضَبإ وف هدابع نم كاشي نم ىلع هلضف نم

 مكي . ] يب 2 ص

 ٠5< نبيهم باذع
- 

 نأ نايب ىعأ ليصفتلا ليبس ىلع عظم دم تعن اهيف لصح هنإ لاقي نأ امأف « ًارتاوتم القن تاقث
 ىنالفلا ناكملا ىف ةيئالفلا ةنسلا ىف روظيس ةينالفلا ةريسلاو ةينالفلا ةروصلاب فوصوملا صخشلا

 ةداوشش ةفرعم ىلإ نيرطضم موقلا ناك لو'الا ناكنإف « هجولا اذه ىلع فدولا اذه دجوي مل وأ
 بذكلا ىلع مهقابطإ رئاوتلا لهأ ىلع زوج فيكف مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ىدص ىلع ةاروتلا

 والك دم ن وك ةاروتلا ىف ةروك ذملا فاصو“الا نم مزلي مل ةفصلا هذهىلع فصولا نكي ل نإو

 ىروك ذملا فصولا نأ باوجلاو ؟ (هب اورفك وفرع ام مهءاج املف ) ىلاعت هللا لاق فيكف الوسر

 فاصوالا كلت درجمب هتوبن اوفرعي مل لسو هيلع هللا لص ًادمح نأو ًايلامجإ ًافصو ناك ةاروتلا
 . راكنإلا ىلع ىلاعت هللا مههذ اذهلف ؛ ةدك وملاك فاصو'الا كل تراص تازجعملا رووظب لب

 ثوعبملا نأ نونظي اوناكمهنأ ( اهدحأ ) هوجول هب اورفكلاقي نأ لمتح ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 هنيد ىف سانلا نوبغرب اوناكو ليئارسإ ىب نم ءايبن“ الا نم ءاج نم ةرثكل ليئارسأ ىب نم نوكي

 كلذ مظع « هيلع هللا تاولص ليعمسإ لسن نم برعلا نم ًادمح ىلاعت هللا ثعب املف هيلإ مموعديو

 مبيلع بجوي ناكهتوبنب مهفارتعا ( اهناثو ) لو'الا مهقيرط اوفلاخو بيذكستاا اوربظ ظأف مهيلع
 برعلا ىلإ ثوعبم هنأ اونظ مهلعل ( اهئلاثو ) راكنإلا طا ورصأو اوبأف مهلاومأو مهتاسأير لاوذ
 : هب 49 مرج الف ةصاخ

 رفكلا نأ ىلع لدي اذهو « هتوبذب نيملاع مبنوك نيب ام دعب ممرفك ىلاعت هنأ ( ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 . طقف ىلاعت هللاب لوجلا وه.سيل

 نم 4 ن'ال « ةرخآلا تاريخ نم داعبإلا دارملاف ( نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف ) ىلاعت هلوق امأ
 االل اولوقو ) ةمدقتملا 3 ىف نك ىف ىلاغت هنأ نسل أ:لئق ناف.. انوعلم نوكي ال ايزتلا حا ريخ
 قل را اناق ( لع ريغب اودع هللا اوبسيف هللانودنم نوعدي نيذلا اوبست الو ) لاقو ( انين
 . ملعأ هللاو نسحلا لوقلا نم نعللا قحتسي نم نعل نأ لبق ايف انيب انأ لع صيصختلا هيلا

 ىلع هلضف نم هللا ل_ ب نأ ًايغب هللا لزنأ ام اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسنب ) ىلاعت هلرق
 ٠ 14 نيهمباذع ني رفاكللو بضغ ىلع بضقغب ايف هدابع نم ءاشن نم

 : لئاسم ىف الإ لصح ال امسنب ةقيقح نع ثحبلا نأ ملعا



 ةيآلا . هللا دنع نم لوسر مهءاج املو : ىلاعت هلوق ل

 رس 6 كلش لس ع

 «لقح نب رفاكلا بع

 ( نيرفاكلا ىلع
 باتكلا اذه نأ ىلع اوفا دقف ( باتك ) ىلاعت هلوق امأ . دوريلا ابق نم عون اذه نأ معا

 كاذ امو مبعم ام ريغ باتتكلا اذه نأ ىلع لدي ( مبعم امل قدصم ) ىلاعت هلوق نال نآرقلا وه

 : ناتل أسم هيفف (مبعم امل قدصم) ىلاعت هلوق امأ . نآرفلا الإ

 قيدصب مهفياكتب قاعتب ىمأ ىف مهعم امل قدصم نآرقلا نأ ىف ةيش ال © ىلوأالا ةلأسملا ١
 دتذإ هتوبن ةلالد ىف مهعم امل ًاقفارم هنوك وه كلذب قئاللاو ةوبنلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص دم
 نآرقلا ةلدأ باب ىف ةقفاوملا دري مل هنأ انفرعو عئارشلا رئاس ىف مهعم امل قفاومب سيل هنأ اوفرع
 ةوبنلاب صتخي ايف مهتكل هتقفاوم دارملا نأ تبث لكلا لطب املو كلذك هللا بتك عيمج نأال

 . تافضلاو توعنلاو تامالعلا نم اهيلع لدي امو

 اذإ انلق ؟ ةركذلا نعابضنا اج فيك لق ناف لاخلا ىلع ( اقدصم ( هىرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ( هللا دنع نم ) هلوقب «باتك » فصو دقو اهنع لالا باصتنا حيصف تصصخت ةركذلا تفصو

 نأ ولو ) ىلاعت هلوقك فوذح هنأ : اهدحأ  هجوأ ةثالث «امل» باوج ىف 4 ةئلاثلا ةلأسملا اإل
 « جاجزلاو شفخأ الا نع ؛ نآرقلا اذه ناكل . وهو فوذ هباوج نإف ( لابجلا هب تريس ًانآرق
 ىلإ (مكأ مكدعيأ ) ىلاعت هلوقك هب اورفك : بارجلاو مالكلا لوطل ريركتتلا ىلع هنأت 'ابيئاثو

 «هباورفك و هىلوأالا ادلل ًاباوج ءافلا نوكست نأ : اهثلاثو  دربملا نع ( نوجرخع مكنأ ) ىلاعت هلوق
 : ءارفلا نعقبآلا ( مهيلع فوخ الف ىاده عبت نف ىده ىنم ؟كيتأي امإف ) هلوقكو هو ةيناثلا املل اباوج

 :هوجو لوزنلا ببس ىنف ( اورفك نيذلا ىلع نو>تفتسي لبق نم اوناكو ) ىلاعت هلوق امأ

 َن ولأسي ىأ نوحتفتسي اونأك نآرقلا لاوزتَو مالسلا هيلع دمت ثعبيع لبق نم دوهيلا نأ ) اهدحأ (

 نولوقي اوناك ( اهيناثو ) ىالا ىنلاب انرصناو انيلع حتفا مهللا : نولوقي اوناكو ةرصنلاو حتفلا

 نولأسي اوناك( اهتلاثو ) سابع نبأ نغ؛ مكيلع انرصني هنامز لظأ دق ىن اذه : لاتقلا دنع مهيفلاخ

 ىأ اورفك نيذلا ىلع هنع نوصحفتيو انك ,ااانبك فعمل قف تق نأ هنوئصرو هدل وم نع برعلا

 ىلع نودتفتسي اوناك« ريضنلاو ةظيرق ىب ىف تازن اهعبارو ) لسم فأ نع : برعلا رشم ىلع
 ىف تازن ( امسماخو ) ىدسلاو ةداتقو سابع نبا نع . ثعبملا لبق هللا لوسرب جررخلاو سوأالا

 ىرشأ ا وأن ةنوحلا تيتا و /كوحس هنأ: ةاروتلا ف: ادعو ازك هناا ورق اذإ/ .!زناكداوننلا نانغأ
 . ثوعبملا اذه لاح هلاح قفاوي نم .مهيف دلو له هنأ اوءلءيل تافصلا كلت نع بزعلا

 . لئاسم هيفف ( هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف ) ىلاعت هلوق امأ

 ةاروتلا نأ وهو : لاؤ هيفو هتوبنب نيفراع اوناكمهنأ ىلع ةيآلا لدت « ىلوأالا ةلأسملا 2
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 د 1 ميكس رد ياس ع 8 3

 لبق نم اوناكو 7 اد دنع كفل 0

 مل داس د نص ....ه 722 مه 82162

 . مهمرلل أطقسمو مرذعل رار | مبنع ءاكح ىذلا ناكلب مهمذ امل نيقداص
 نأ انملس . ليلد ريغ نم اهنم دحاوب مزجلا بحي الف ةثالث ًاهوجو فاغلا ريسفت 0 انيب انأ معاو
 ؟ موءذم لوقلا كلذ نأ ىلع لدت ةيآلا نإ تاق مل نكل هجولا كلذ هنم دارملا

 مهنعل ىلاعت هنأ ىلع لدي اذه ( اهدحأ ) ةيوجأ هيفف ( مهرفكي هللا مهنعل لب ) ىلاعت هلوق امأ
 نأ نيب مثالوق مهنع ىكح ىلاعت هلعاف ةلاقملا هذه ببسب مهنعل ام] هنأب اق ملامأ مرفك ببسب

 مهنأ ( فلغ انبولق اولاقو ) هلوق نم دارملا ( اهيناثو ) ممرفك ببسب ن وقاد مهنأ ملاح نم

 لب ةيطغأ لقال فاللغأ ىف ايولق تسيل لع راكنالا ىنعمب مارفتسالا ليبس ىلع كلذ اورثذ

 3 اوناش اممد ملف لع 5 كالئالد َْق ا ماهفالاو رطاو 4 هذ انإ مث هربنم انرطاو+و 5 ةيوق

 (اهتلاثو) ؛لوقلا اذه ببسب لصاحلا مرفك ىلع هللا مهنعل مرج ال بذاك. فاصتلا اذه اورك ذ اهلف

 لاق اكسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمت ةوبن ةحصب نيملاع وناك لب ةيطغالا ىف تناك ام مهمولق لعل

 ديغو فلغ مهولق نأ اوعداو ةفرعملا كلت اوركنأ مهنأ الإ ( مهءانبأ نوفرعي !؟هنوفرعي ) ىلاعت

 . رفكلا كلذ ىلع هللا مهنعل مرج الف دانعلا رفك مرفك ناكف كلذ ىلع ةففاو

 . ناتلأ م هيفذ ( نوئمؤي ام اليلقف ) ىلاعت هلوق امأ

 نمؤي ال ىأ نمؤملا ةفص لياقلا نأ (اهدحأ ) هجوأ ةثالث هريسفت ىف ىل وألا ةلأسملا 2

 لياقب الإ نونمؤي ال ىأ ناميإلا ةفص هنأ (اهيناثو) ملم ىأو مصأأل او هداتق نع ليلقلا الإ مهنم

 نوم ةياال !ءانغ ( اهثلاثوز) لمعرلاب ترف اخ مهنأ الإ هللاب نونمؤي اوناك منال هب ارفلكام

 برعلا لوقت :ىقناسكتلا لاق . ةتبلا لعفي ال ىنعم لعفي ام اليلق : لاقي اي ًاريثك الو اليلق ال الصأ

 عبط لب ) هلوق ريظن هنال ىلوأ لوألا هجولاو ًائيش تبنت ال نوديري تبنت ام اليلق ضرأب انررص
 موقلا رك ذ ايف حرصملا ناك اذإ ىلوأالا ةلججا نآلو ( اليلق الإ نونمؤي الف مهرفكب اريلع هللا

 . موقلا ءالؤه ضعب ءانثتسالا لوانتي نأ بجيف

 6» امو 2 نونمؤب م اليلق ًانامإف . اهذح] .هوجو « اليلق 2 باصتتا ف 4 ةيناثلا ةلأسملا م

 3 نونمؤب ب اليلق اوراصف

 نيذلا ىلع نوح>:ةفتسإ لبق نم اوناكو مهعم ال قدصم هّللأ دنع نم فتادكآ مثءاج املو 0
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 هع سس را ها منور

 هله َنوْنمْؤي ام الل مهرْفكب هلأ م 6 ا 4

 4 ف هابر ىذلا وهو مالسلا هيلع ليربج ةخفنت نم مالسلا هيلع ىدسدع دلو اما امتدالوب

 ادع ىلإ دعص نيوح هعم ناكو راع ثيح هعم ريسإ ناكو لاوداللا

 نآل مل مذلا ةيامن وبف ( 7 مكسفنأ ىومتالامب لوسد م ءاج ايكفأ ) ىلاعت هلوق امأ
 ق 1 هلتق مه 12 قو هوزكا ةررم ام فدلخ لوشرلا مان أذإل ارونأك دق رسل نإ نم درقإلا
 ريغب مهاومأذخأو مهتءاع ىلع سؤرتااو اهناذإ مهبلطو ايندلا ىفةعفرلا مهتدارإل كلذك اوناكاسم]و
 نوجتحو نيبذاكمهنوك مهمأرع نومهوو و كلذ لجال ممنوب ذكيف كلذ مهيلع لطبت لسرلاتناكو قدح

 . مدآ ىلع سيلبرابكستسا ءايبنالا لعربكستسي ناكنم مهنمو « لبوأتلا ءوسو فيرحتلاب كلذ ىف
 هيأ وجو؟ مناف 1 هو ليق 5 الله : لوش نأ الف( نولتهت ًاقيرقو متبذك ًاقيرفف) ىلاعت هلوق 0

 هريوصت وس وفنأا فهراضحتسا ديرأف عيظف ىمأالا نالةيضاملا لالا داري نأ امهدحأ : نيبجو نم
 مكتمهمصعأ ىنأ الوا تلي دمحم لتق ملواح مكن“ال دعب مهنولتقت ًاقيرف دارب نأ : ىناثلا )١( بولقلا ىف

 اذبف : قدواعت ريرخ ةلكأ تالازام 2 هأ وم كي مالسلا هيلع لاقو 8 ةامشلأ هل ممعاو هع كاإذإو

 ا لعأ هللاو « ىروبأ عاطقنا نا وأ

 « نونمؤي ام اليلقف ممرفكب هللا مهنعل لب فلغ انبولق اولاقو زل ىلاعت هلوق

 انولق ىأ فاللغ ىف ام وه فاغ”الاو فا غأ عمج هنأ هدد هج وأ ةثالث هيفف فلغلا 5

 مهمولق نأ مهضعل نع كك ولا اهناثو ٠ 2 كترعد رثأ لوصو نم ةعن ام ةيطغأب ةأشءم

 ىأ فاغ : اهثلاثو « مالسلا هيلع دمح عرش ىلإ مهب اهعم ةجاح الف ةمكسحلاب ةءولمو ملعلاب فلغ
 مث ءلوالا هجولا اوراتخا مهنإف ةلزتعملا امأ . كلوق ةح ىلع لدي امم هيف ءىث ال ىلالا فالغلاك
 نك الو فالغ ال ءناس مالا هعم مهنكمال ام رافكسللا بولق ىف سيل هنأ ىلع لدت ةيالا هذه اولاق

 ناكف لوقا اآذه ُّق نيقداص دوولا ءالٌؤه ناكل كلذك ناك ول 0 ةريجلا هلوشي 0 لع كس الو

 قحلا قداصلا ال لطبملابذاكلا مذي ا ىلاعت هن“ال ( مرفكب هللا مهنعل لب 35 وآتب هللا 3 ال

 دارملا ليدل ) أدس مهيديأ نان نم اناعجو ( هلوقو ) الالخأ مهقانعأ ىف ءأ ىف انج نإ 1( هلو# و (ارقو

 رفكلا ىلع مرارصإ ىف ملاح هيبشت وأ فاطل“الا عنم امإ دارملا لب ناميالا نم نيعونمم مهنوك

 ىلع نيرفاكلا ىلاعت همذ ةلاقملا هذه ىلع دوريلا ىلاعت هللا مذ ريظنو اولاق. رفكلا ىلع قويا ةلزنع

 انني نمو: نق انتاذآ' فرو هيلإ انوعدت اع ةنك ]يف اًيولق اولاقو ) ىكلاعت هلوة وهو ةلاةملا هذه لدم

 اوناكولو كلذ ىف نيةداص مولا ءالؤد ناك ةربجما هلوقي ام ىلع صاالا ناك ولو ( باجح كنيبو

 0 نوب درك امي رفف لق اله د وه نا لاوس نع باوج باوجلا اذه )000(



 ١/1 ةيآآلا.. تاتكتلا ئسؤمتانيتادقلوو .: لات لوف

 نبا نع اهوحو نول ءامح] نم تازجعملا : اهلا .هر+و تانئيلا ُْى ( ةثلاشلا ةلأسملا م

 ةوك نبدي رزجعملا نآل ء هيف لخدي لكلا نأ قرفالا رعوابلا وا للا احا : اننا ا

 . ىنعم صيصختلا نوكي الف هتعي رشةيفيك نيبي ليجنإلا نأ ايهتوبن
 . لئاسم هيفف ( سدقلا حورب هانديأو) ىلاعت هلوق امأ
 ليقثتلاب نوقابلاو فيفختلاب « سدقلا » ريثك نبا أرق هانديأو ءىرق 4 لوألا ةلأسملا 2

 .٠ بعرو بعر لثم ناتغل امهو

 امن]و مالسلا هيلع لب ربج هنأ : اهدحأ . هوجو ىلع حورلا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا 7
 لجرو دوجلا متاح لاقي كةسدقملا حورلا سدقلا حور نم دارملا نأ : لوألا ؛ هوجول كلاذب ىمس

 ل كم نانا. قليب هللإ دنع هنن راع نايا كل نورت كاذب لي بج قص

 ءايبنآلا ىلإ ىحولا لازنإل ىلوتملا وه هناف حورلاب ندبلا ايحب نيدلا هبارحي هنا كلذب مالسلا هياع

 داما يضم ام طن اهكوز مالسلا هيلع ليربدج ىمس : عبارلا : ل مثأ 2 ا ع

 نم احور ( نر ملا ىف لاق 2 ل يالا سشدكفلا حور دأ للا | منانو )2 تاهماألا ماحرأو لودفلا

 ناك ىذلا مسإلا هنأ : امثلاثو . هلجأل مظتتت ايندلا لاصمو هب ابحي نيدلا نآل هب ىمسو ( انممأ
 هيف فن ىذلا حورلا هنأ 5 ديعسو سابع نبأ نع 2 2 مالسلا هيلع هب ىحي

 هللا ثيب : لاق ا« 1 ؛ رشنو هل امظعته سفن ىلإ مالسلاهيلعىسيع + بسذفىلاعت هللا وه 0

 . ناسنالا هب ايحب ىذلا حورلا هب دارا باذه ىلعو ؛ عيبرلا نع هللا ةقانو

 حورلا نآل زاجم مظعاألا مسإلا ىلعو لجتالا ىلعو ليدبج ىلع حورلا مسا قالطا نأ معاو
 ىعث هنأ الإ كلذك تناكام ةثالثلا هذه نأ مولعمو هذفانمو ناسسنالا قراخم ىف ددرتملا يلا وه
 لجرلا ةايحل ببس هنأ اك حورلا نأ ثيح نم هيبشتلا لبس ىلع حورلاب ةثالثلا هذه نم دحاو لك
 اهتامحو عئارم تاإإ 3 ورظأ بوس لء يالاو؛ ؛ مولعلاب 1 بولقلا ةأ : ار باس مالسلا هيل 4ء ء ليربج كلذكت

 حورلا ىمسم نيب ةءاشملا نأ الإ ضارغالا ليصحت ىلإ هب لسوت, نآل ببس مظعألا م-الاو

 تناكف فيظل ' زرع اوه نم قولخم م د /| هيلع ل ليربج نآل : أهدحأ هوجو 2

 مف اهتمروظأ هيف 9 ةمةلا هل ده نأ": تت لانو وأ لب ربج لع 3 2 ١ قالطإ اكلم 0 هم ءاشملا

 ةيوقتلا هذه يفق دأ امايزلا 18 ذوق ىدعل ) سدقلا 7 هاندبأو ( ا فعتطلا وق نأ | دلال هادع

 زا مظعالا م*الاو ليجبالا كإ اهدانسإو ةق.قح مالسلا هءلع لب ريج لإ ةناعالا دانس ةناعالا

 هوجو 5 نم مالسلا مم لير ىسبع صاصتخا أ وهو : اهعبارو ) و كلذ ناكف

 07 رش ىذلا وره هزالل كلذ لدم مالسلا مييلع ءانتألا نم كاحا نكي مل ثيل صاصتخالا

 لري
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 ىف داز ةوخآلاب ايندلا اورتشا عينصلا اذهب مهنأ نيبو مهرايد نم ًاضمإ مهضعب جارخ]إو مهسفنأ
 نع ىور « ةدحاو ةلمج اهايإ هللا هانآ ةاروتلا وهف باتكلا امأ . ةيآلا هذه ىف هرك ذ ام مهتيكت
 فرح لكل هللا ثعبف , كلذ قطي ملف اهامحب ىسوم ىلاعت هللا رم و اج ةقيرألا 3 سابع
 . امام ىموم ىلع هللا اهففخت اهلمح اوقيطي ملف اكلم اهنم

 : ناتلأسم هيفف ( لسرلا هدعب نم انيفقو ) ىلاعت هلوقامأو
 نم هينذ وحن دعب ىأ ءىثلا هافق ىف ىنأي ءىثلا نم ذوخأم انعبتأ انيفق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 . ( ىرتت انلسر انلسرأ مث ) هلوق هريظنو ؛ بنذلا

 لسرلا تناك مالسلا هيلع ىسيع مايأ ىلإ مالسلا هيلع ىموم دعب نأ ىور 4 ةيناثلا ةلأسلا )
 هللا تاولص هئاف مالسلا هيلع ىسيع مايأ ىلإ ةدحاو ةعيرشلاو ضعب رثأ ىف مهضعب ربظيو رئاوتت
 هنإف ( لسرلاب هدعب نم انيفقو )'ىلاعت هلوقب كلذ ةمص ىلع اولدتساو « ةددجم ةعيرشب ءاج هيلع

 ىتاثلا لوسرلا نإ ىضاقلا لاق « ايف ًاضعب مهضعب عبتي ةعيرشلا ىف دحاو دح ىلع مهنأ ىضتقي

 الو ةدايز ريغ نم اهنيعب ةعيرشلا كلت الإ ىدؤي ال ىتح لوآلا ةعيرش ىلع نوكي نأ زوي ال
 ناك اذإ لوسرلا نآل لوألا نع رتاوتلاب اهتفرعم نكمي ةظوفحم ةعيرشلا كلت نأ عم ناصقن

 كف لبق نم ملعي نأ نكمي وأ لبق نم لع دق ناكام الإ ةبج نم ملعي نأ نكمي مل هلاح اذه

 لزقلا ذك ؛ ةلعلا هذملاتانلقعلا نيدت' , دلَضَأ هعما ةعيرش ال ل وسر ىكلاعت هللا كبت: نأ نوي ال
 اونأ دق اونوكي نأ مالسلا هيلع ىموم دعب نم اًؤاج نيذلا لسرلا ىف دب ال هنأ تبئف انتلأسم ىف

 :باؤوجلاو لوألا ةعيرشلا نم سردنا ام ضعبل ةييحوأ ةظوفحم ىلو ألا تناك نإ ةديدج ةعاَرشب

 عون وأ ةمألا ىلع ةفلاسلا ةعيرشلا كلت ذيفنت لسرلا ءالؤه ةثعب نم دوصقملا نوكي نأ زوجي ال م
 « ىوعدلا ةداعإب الإ ةلالدلا هذه ىف ىنأ ام ىضاقلاف ةلمججابو , هللا الإ اهملعي ال فاطلالا نم رخآ

 عازنلا لهو تسردنا ةعيرش ءاي>إل وأ ةديدج ةعبرمشل الإ لسرلا ءالؤه ثعب زوج ال هنإ لاق مف
 .؟ اذهى الإ عق و

 ؛ناهيلسو «دوادو ؛ نوعمشو ؛(1) ليومشو  عشوب : مث لسرلا ءالؤه 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ٠ مهريغو ؛ىحب و « ايرك ذو « سنويو « عسيلاو ؛« سايلإو ؛ ليقزحو « ريزعو ؛ ءايمرأو « ءارعشو
 : لئاسم هيفف ( تانيبلا رم نبا ىسيع انينآو ) ىلاعت هلوق امأ
 ند ناآلا ىسديع رك 3 "لضف مث لوسرلا رك ذ لمجأ ىلاعت هللا نأ ىف ببسلا ( لوالا ةلأسملا م

 خسن هعرش نآل قع كلذك سيلو « هل نيءمتم اوناكف ىموم ةعل رشب اوءاج لعزلا _ هلق

 . مالسلا هيلع ىتوم عرش رثك أ
 ةيناربعلاب مير ليقو مداخلا ىنعمب ميرمو , عوشيأ ةينايرسلاب ىسيع ليق ( ةيناثلا ةلأسملا ل

 : ةبّور لوق رسف هبو « لاجرلا نم ريزك ءاسنلا نم

 )١( ةفحصم مبلعلو « ليوشأو د : عوبطملا لصالاف .
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 ىسيع تا لّسرلا 0 نم 8 ٌباَتكلآ 3. ًانيتاك د قو

 لس ص

 003 7 الل رس عرق لس اس0 4

 م 00 ءاج املكَفَأ سد 31 2 1 تاّنيِبْل ع نبأ
 م ورتوهس سا ساما هرج هه سس هرتوال ها سن دع ىرغ 22 ١ هس

 17١/(« نولتقت يب ميذك قير متربكتسا مجسفن | 2

 نكم هناحبس هللاو نكمم ريغ عنتم ةرخآلا تاذلو ايندلا تاذ ليصحت نيب عسمجلا نأ معا

 هسفن ىلع رخآلا توف دقف امهدحأ ليصحتب لغتشا اذاف : .دارأو ءاش امممأ ليصحت نم فاكملا
 تاذلو رفكللا نم مهيديأ ىف لصح امو مهبتك ىف ام ناسميإلا نم هنع دوويلا ضرعأ ام هللا لعل

 اندلا ف ءارشلاو عيبا ٌْق نورغملا نال م نلا ةياهن ف ىلاعت هللأ نم كلذو 4 ءاويشلاو عيبلاك ايندلا

 . ىلوأ ةرخآلاب ايندلا عاتم ىرتشم مذي نأبف هلع ىف ريغت هنأب فصوي ىتح مومذم
 : ناتلأ سم هيفف ( باذعلا مهنع فئفخ الف ( ىلاعت هلوق امأ

 ىلع فطعلا : امهدحأ ,نالوق ( ففخم الف ) هلوق ىف ءافلا لوخد ىف « لوألا ةلأسملا ١
 لوالاو مهيف ريخ الف هبتنا لالضلا كئلوأ كلوةك مالا باوج ىنعمب رخآلا لوقلاو ( اورتشا )

 .٠ رامضإلا لإ ه.ف ةجاح ال هنال هنجوأ

 عاطقنالاب فخذ دق باذعلا نإ لاقي نأ كمالاو همأود ىلع ال هتدش ىلع نرورخا هلمحو ء فخ دق

 ىضتقا ففخي ال هنأب مهباذع ىلاعت فصو اذإف تاقوآلا ضعب ىف وأ تقو لكى ةلقلاب فخم دقو
 ١ هانركذ م عم قن كلذ

 ةرخآلا ىف ةرصنلا ىنن ىلع هولمح نورثكألا : نامجو هيفف ( نورصني مث الو ) ىلاعت هلوق "ظ

 ىلع هلم نم مهنمو مهباذع ديري نم ىلع نورصني م الو منع باذعلا اذه مفدي ال 1 نأ ىحل

 ففخ الف ( لاق كلذلو“ مهعيلص ىلع ءازج كإذ لعج ىلاعت ند ىلوأ لواألاو اندلا َْق ةرصنلا قأ

 ىلا دودحلاك ريضيف لصح نإو ايندلا باذع نال ةرخألاب الإ قيلت ال ةذصلا هذهو ) باذعلا منع

 . تاقوالا ضعب ىف نينمؤالل نيبلاغ نوريصي دق رافكلا نآلو ريصقملا ىلع ماقت

 م نبأ ىسع انتل لسرلاب هدع) نم انيفقو باتكللا ىبوم اني دقأو 0 لاحت هلوق

 متيذك ًاقيرفف متربكستسا مكسفنأ عير لاذع كود 1 ءاج الكف قيدقلا حورب هانديأو تانيا

 . ( نواتقت اقيرفو
 لامفآلاو رفكلاب هولباق مهنإ مث مييلع هللا اهضافأ ىتلا معنلا نم رخآ عون اذه نأ معا

 لتق ىف ىلاءت هللا سأ ن وفلاخ مهنأب لبق نم دوبيلا لاح فصو امل ىلاعت هنأل كلذو ةحيبقلا



 ةيآلا .ةايحلا اورتشا نيذلا كئلوأ : ىلاعت هلوق ع

 و سس دع روم 2 2 لاك ةرلم رة دق مش ةرنع  رثاشةرنه ب دم 20000

 باذعلا مهنع ففخب الف ةرخآلاب ايندلا ةايحلا اورتشا نيذلا كئلوا
 | را هر لاا تس

 «لمكد نورصمب مهالو

 ةوبذب مهكسمت ىف مهْنأ ىلع هيبنتلا هنم دارملا : امهئلاثو . هبوجو ىلغ الاد ناكةاروتلا حيرص نأ عم
 ءاوس ىلع امهرمأ ىف ةجحلا نأ عم لسو هيلع هللا للص دسمحمب بيذكتتلا عم مالسلا هيلع ىموم

 . ءاوس قاثيملا ىف لكلاو ضعبباو رفكيو ضعبب اونمؤي نأ ىف مم فاسلا ةقيرط ىرجم ىرحي

 اذإ هللا هازخأ : لاقي تقملاو لذلا ئرخلا لصأف ( ايندلا ةايملا ف ىرخ الإ )ىلاعت هلوق امأ
 «هنم ايحتسي ًاعقوم هعقوأ لبق هن"اكهللا هازخأ لبق اذاف « ءايحتسالا هلصأ ليقو « هدعبأو هتقم
 دارملا نحل لاق : اهدحأ . هوجو ىلع ىرذملا اذه ىف اوفاتخاو « ميظعلا مذلا هنم دارملاف ةلابو
 ا.ةامح نإ لب مهتعي رش ىف ةتباث تناكةيزجلا نأ ىلع ةلالد ال هناأل فيعض وهو  راغصلاو ةبزجلا
 عقاولا ى زا ةلمج نم نآل هجولا اذه مص ملسو هيلع هللا لص د نامز ىف اوناك نيذلا ىلع ةيآلا

 ىسو ةظيرق ىنب لتقو « مرايد نم ريضنلا ىنب جارخإ : اهيناثو « مهنم ةيزجلا ذخأ ةمذلا لهأب

 اهثلاثو٠ مسو هيلع هللا لص دمح نامز ىف نءرضاحلا ىلع ةيالا انلمح ول حصإ امإ اذهو« مهرارذ

 نود هوجولا ضعبب كلذ صيضخت ريغ نم غلابلا ريقحتلاو ميظعلا مذلا هنم دارملا نأ لواآلا وهو
 . ىمظعلا ةياهنلا ىف عقاو مذلا نأ ىلع لدي «ىزخ» هلوق ىف ريكدتلاو ضعب

 نيذلا ةيرهدلا باذع نأ وهو لاؤس هيفف ( باذعلا دشأ ىلإ نودرب ةمايقلا مويو ) هلوق امأ
 ىلإ نودري) دوويلا قح ىف لاق فيكف « دوهيلا باذع نم دشأ نوكي نأ بحي عناصلا نوركشي
 نإو « دشاألا » ظفلف ؛اينثدلا ىف لصاحلا:ىزحلا نم دشأ هنأ هنم دارملا : باوجلاو ( باذعلا دشأ

 . ةبجلا هذه نم دشأ دارملا نأ الإ ًاقلطم ناك

 : ناتلأسم هيفف ( نولمعت امع لفاغب هللا امو ) هلوق امأ

 لولا هجو «ةبيغلا ءايب نوقابلاوباطخلا ءاتب مصاعو مفانوريثك نبا أرق © ىل وألا ةلأسملا ١
 رخآهنأ ىلع ءانبلا ىناثلا هجوو ؛ ضعبب نورفكتتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ مالكلا لوأ لع ءانبلا
 اذإ ةبيغلا ىلع باطالا بيلغتل ىنءملا ىلع لدأ هنالو رثك آلا هيلع نآل باطخلا رايتخاو مالكلا
 !. يفعل

 نع ميظع رجزو ديدش ديدهت ( نولمعت اسمع لفاغب هللا امو )ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نيرداقلا ردقأ هنأ عم هناحبس هيلع ةعنتم تناك اذإ ةلفغلا نآل ةعاطلا ىلع ةميظع ةرامشب و ةيصحملا
 :ا شتم لإ ةلاطإلا قدوتملا بلل

 (نورصني مالو باذعلا منع ففخب الف ةرخآل ابايندلاةايحلا اورتشانيذلا كتل وأ )ىلاعتدل وق



 ١ 1/+ ةيآلا . ءالؤه متنأ مث : ىلاعت هلوق

 ناكذإ عملا ىنعم ىلع لدأ هنالو ةمثآلا رثك | هيلع نآل فلآلاب ىراسأ رايتخالا : ىسيع نبا ىلع
 2ك لهأ ةنلاال و ىعاحم رع ةيسارلا 3 لثلق رهو هق ةراكي لاك

 ءىثلانم ضوعلا وهو ءادفلا نم مهودفتن ات روهشم ناتغل مودافت ومودفت 4 ةيناثلا ةلأسملا ا)
 . ةادافملا نم ممودافتو ةيدف هادف لاقي « هل ةنايص

 وه امب مهل فصو ( مثودافت ) هلوق نم دارملا اولاق نيرسفملا روهمج 4( ةتلاثلا ةلأسملا ١
 دض هنأ ملسم وبأ رك ذو « مهرفك ىلإ اودوعيل هريغ وأ لام لذبب رسآلا نم صيلختلا وهو ةعاط

 ناكنإو لام ذخأبالإ هنم اوضرت م مكيديأ ىف ريسأ عقو اذإ جارخإلاو لتقلا عم مكنأ دارملاو كلذ
 ةلوق ةبج نم اوتأ امنإ نورسفملاو ملسم وبأ لاق «رسآلا نم هنوجرخت هدنع مث .كيلع مرحب كلذ
 ىلإ عجار لوقلا اذه نآل فيعض اذهو ( ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ ) ىلاعت
 ىذلاباتكلا ىف ناكاذإ هنأ دارملاو « مهيلعلزنأ اموإسو هيلع هللا لص ىنلا ركحذ نم مدقت ام
 ظفل لمتحي نيلوقلا الكو « ضعبب مترفكو باتكلا ضعبب متنمآ دقف هوهدحجل دمع أبن مكعم
 نأ الإ كلذب اضيأ فصوب صيلختلل هنم ذخاأللاو هاداف هنأب فصوي ريسآلا نع لذابلا نآل ةدافملا

 ( ضعبب نورفكتتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ ) هلوق دوع نآل برقأ هيلع نورسفملا عمجأ ىذلا

 . تايآ دعب اهرك ذ مدقت رومأ ىلا هدوع نم ىلوأ ةيآلا هذه ىف هرك ذ مدقت ام ىلإ

 نأ كلذو ءدحاو قيرف اودوف نيذلاو اوجرخأ نيذلا : 0 لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا 7

 عم ةظيرقو جرزخلا عم ريضنلا تناكف اوقرتفاف جرزخلاو سوألاك نيوخأ اناك ريضنلاو ةظيرت

 نه لجررسأ اذإو مثوجرخأو مثرايد اوبرخ اويلغ اذإو هئافلح عملئاقي قيرف لكن اكف . سوالا
 انممأنواوقيف مهنودفت مثمهنولتاقت فيك اولاقو برعلا مهتريعف ؛هودفي ىت> هل اوعمج نيقيرفلا

 مثوجرخأ نيذلا سيل نورخآ لاقو ءانءافلح لذن نأ ىحتسن انكلو مهلاتق انيلع مرحو مهيدفت نأ

 . هيلع هللا مهباعف نورخآ موق مهنكلو اودوف

 ةصقلاريمض هنأ : لوآلا نابجو ( وهو ) هلوقف ( مكجارخ] مكيلع مرح وهو ) ىلاعت هلوق امأ

 ًاديكوت هرك ذ ديعأ جارخإلا نع ةيانك هنأ ىناثلا , مهجارخإ كيلع مرح ةصقلاو لبق هناك نأشلاو
 ركذ ديعأ مث , كيلع مرح مبجارخ]و ليق هن"كعفر اذه ىلع هعضؤف مالكب امهنيب لصف هنآل

 . لوألا انيبم مهجارخإ
 ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دف ( ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ ) هلوق امأ

 ةداتقو امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق وهو ناميإ مهؤادفو « رفك مهجارخأ : امهدحأ ؛ نيبجو
 اوكرتو بجاولا ضعبب اوتأ ذإ ةضقانملا ىلع مبمذ امنإو ءادفلا ىلع مبسمذي لو: حيرج نباو

 اهامس ملف ةيضعم جارخإلا كلذ نأ به لاقي ال مذلا ىف لخدأ ةضقاملا نوكنت دقو , ضعبلا

 بجاوريغ جارخإلا كلذ نأ اوحرص مهلعل لوقن اناآل « رفكي ال ىصاعلا نأ تبث هنأ عم ارفكح



 ةيآلا ءالؤه متنأ مث : ىلاعت هلوق اا

 « ءالؤه » و نيرضاحلل « متنأ ه هلوق نآل لاكشإ' هيفف ( ءالؤه متتأ مث ) ىلاعت هلوق امأ

 ءءالؤهاي متثأمثهريدقت :اهدحأ هوجو نم هباوجو « بئاغلا سفن رضالا نوكسي فيكف نيبئاغلل
 عضومو «نولتةت» هتلصو نيذلا ىنعمب هنأ : !مثلاثو , نيرضاحلا ءالؤه ىنعأ متنأ مث هريدقت : اهيناثو

 ىلاعت هلوق ةلصلا ىف هلثمو ٠ جاجزاا لاق . ةلص ناكاذإ هل عضوم الو ًاربخ ناكاذإ عفر نولتقت
 ه1 ارا ل ا خل مايجب فليم ثلا عالق امو سن مشؤم اةكشتو كلمات
 لتقي دارملا نأ اهكصأو «هوجولا هيف انركذ دف ( مكسفنأ نولتقت ) ىلاعت هلوق انا

 ةدحاولا سفنلا ةلزنم لكلا ناكذإ سفنلل لتق هنإ هيف لاقي دق ضعبال ضعبلا لّقو ؛ ًاضعب كضعب
 . وه ام رايدلا نم جارخإلاب دارملا انيبو

 : لئاسم هيفذ ( ناودعلاو مثإلاب مهيلع نورهاظت ) ىلاعت هلوق امأ

 نوقابلاو ؛ءاظلا فيفختب « نورهاظت » ىتاسكلاو ةزمحو مصاع أرق 6 وألا ةلأسملا )ل
 ماغدإ ديدشتلا هجوو ( اونواعت الو ) هل وك نيءاتلا ىدحإل فذحلا فيفختلا هجوف ديدشتلاب

 . لصألا ىلع لدأ ماغدالاو فخأ فذحلاو « منلق اثا » ىلاعت هلوةك « ءاظلا ىف ءاتلا

 ضعبلا لتقو رايدلا نم جارخإلا ناك املو نواعتلا وه رهاظتلا نأ لعا ( ةييناثلا ةلأسملا ١
 ةناعتسالا هجو ىلع هولعف مهنأ ىلاعت هللا نيب ةبلغو رادتقا ىلإ هيف جيتحاو ةنتفلا هب رظعت اسم ًاضعب
 .ناودعلاو ملظلا ىلع م رهاظي نع

 ١ ةمرح هملظ ىلع ملاظلا ةناعإ اذكف مرح وه اك لظاا نأ ىلع لدت ةيآلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا «

 ةومشلا هيلع طاسو عناوملاو قئاوعلا لا ل لظلا ىلع ملاظلا ردقأ امل ىلاعت هللا نأ سيلأ : لبق ناف
 د.جوي ال نأ بجول ةحيبق هءلظ ىلع ملاظلا ةناعإ تناك ولف . لظلا ىلع هناعأ دق ناك ملظلا ىلإ ةيعادلا
 ديدهتلاب لظلا نع هرجز دقف كلذ نم ملاظلا نكم انإ و ىلاعت, هنأ : تاوجلاو. :جىلاعت هللا كم كلذ

 قرفلا ربظف هيلإ هوعديو ةنيع ىف هنسحب و هيف هبغري هناف هبلظ ىلع ماظلل نيءملا فالخب ء رجزلاو .

 ليلدللا لب « رشابللا بنذ ردق لثم نيعملا بنذ ردق نأ ىلع لدت ال ةيآلا ( ةعبارلا ةلأسملا ال
 تاصح ولو مظلا لوصح ىف ت رثأ امل ةرشابملا نودب تاصح ول ةناعإلا نآل هنود هنأ ىلع لد
 . ةناعإلا نم ةمرحلا ىف لخدأ ةرشابملا نأ انملءف « لظلاو ررضلا لصحل ةناعإلا نودب ةرشابملا

 . لئاسم هيفف ( مودافت ىراسأ 2 وتأي نإو ) ىلاعت هلوق امأ

 أرقو امهيف فلالاب ( مهودافت ىراسأ ) ىئاسكلاو مصاعو عفان أرق ( لوألا ةلأسملا ١

 «ىرشأللاو و فلأ ريغب « مثودفتو »و فلاألاب « ىراسأ » نوقابلاو امهيف فلأ ريغب هدحو ةزمح

 « ىراكسو ىركسك ىرشأ عمج هنأ اماح اع الوفا طزاشأ فو ظ ىحرجو حير ريسأ عمج

 , قاثو ىف نيذلا ىراسألا لاقو ؛ ىراسالاو ىرسألا نيب ورمع وبأ قرفو . ريسأ عمج : فاثلاو
 الام 1.0 اهلإت يبن كتبأاوو ”ةنلاسدشأ قراسأ نأ ىلإ تبهذذي هناك ديلا ف نيذلا ىرسآلاو



 "ميك 07 ةيآلا . مكسفنأ نولتقت ءالؤد متنأ مث : ىلاعت هلوق

 م9 |[ةدلرثو - هرتع هر 16 ا وذ يا - 1

 مهرايد 00 نولتقت ء ءالوه مين مث
0 - 

 ميكس صال اس هيا ري 2 هدعاإرو فو اي لن مص

 4 اك 0 ّنإَو ناَودعْلاو مثالاب مهلع َنورهاظَت

 تى نس ل نسا اه ع مر - هم سمس | 8222 ارم ربات“ و هرك هس

 ف ضعبب نورفكتو بآتكلا سخي 0 م,جارخإ ميل

 رت هز 6.

 ةمايقلا | موو دل ةأيخل َق ىزخ الإ حم كلذ لعفي نم 3

 2 يس ه2

 «36> نولمعت ع لفاعب ا 37 باَدعَل دش لِ ا

 نم ةلئاقل اوض رعتت 000 امعبارو « هنم صتش هنالل هس لق انئكن هريغ لآ اذإ هنأ : اهتلاثو

 مم ايندلا اصم ىف مكمارق نم م ع حويل , كسفنأ مئلق دق 0 مكاني

 : مسفنال نيكلمم نونوكتف

 هدس) نوفحتست ا اولعفت الل :لوآلا 2 نابجو هيفف ( مسفتأ نوجرخ# الو ) ىلاعت هلوق مآ

 لكك ناك هدا مثرايد نم طع موضع جارخإ َّى ىهنلا داوللا# ىاثلا , مكر ايد نم اوسخ نأ

 . كالطلا نم برشي' ىت> ةدشلاو ةنحملا هيف مظعي

 مش ىأ )ع قو و 0 :أو متررقأ مث ) ىلاعت هلوق امأ

 هسفن ىلع رقم نالف كلوةك اهيلع نودبششت متنأو هموزاب ف ىلع متقرتعاو قائيملاب متر رقأ

 ف 8 35 0 كلذ صضعل ىلع مكضدإ دوشو هلويقب متقرثعا : 0 0 | ملع ١ ىأ اذكب

 قابلا اذج مكفالسأ رارفإ لع دوهيلا رشعم'اي وبلا نود متن و : اهئلاثو . ًارورشم مهنيب
 نوكيف ميضلأ ىلع رد ال نالف لاقي نك هيلع ربصلاو صاألاب ءاضرلا ره ىذلا رارقالا 5 اهعبارو

 لاق مل : ليق نإف , هتمصو هبوجوب متدوشو هيلع متقأف هب ميضرو كلذب رك أب اتق هنأ يذلا
 مفالسأ ىنعي ا لاوقأ ةثالث هذ اناق ة «د>او ىنعملاو ( نودرشت متأو متررفأ )

 كلذ دعب متأو ىضم ىذلا قاثمملا تقو ف متررفأ ىلاثلا « مثرارق] ىلع ىلا نآلا نودبشت متنأو

 انك أتلل هنأ . كلاثلا ؛ نودبشت

 مييلع نورهاظت مهرايد نم نم ًاقيرن نوجرخ#و سفن نول 2 ءالؤه مت -.أ "ع 1 ىلاعت هلوق

 تاتكلا ضعبب نوما مبجارخ] ميلع 0 وهو مودافت ىراسأ 2 1 نإو ناودعلاو مثولاب

 نودرب ةمايقلا موبو ايندلا  ةايحلا ىف ىزخ الإ كنم كلذ لعفإ نم ءازج اف ضب ن ؤرفكتتاو

 4 نولمعت امع لفاغب هللا امو باذعلا دبثأ نل)
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 ه هر ل 2 ما 2 طي ودلر اما ىلإ 0 س هر هك ه5 ه 2

 نم محسفنا نكوجرخ الو مك ءامد نوكفسن ا مف اثيم انذخا ذإو

 0 4 0 - ميز هم هرثوو م 0 0 -

 140 نودبشت متن أو 1 ”ررقأ مث مزاند

 نيب مث « مويلع ججحلا ةماقإب معنلا راوظإ ةقايس لوألا مالكلا قاس ىلاعت هنأ كلذ نيبي  رهاظلا اذه

 هلوق نأ ىناشلا لوقلا هجو امأ . هيف اولخد ام ىلع اوقب مهنإف مهنم اليلق الإ اولوت مهنأ دعب نم
 كل ني.ئاغلا مفلس رهو ةياكح مدقت امو يدا نيرضاحلاب وهو ةبفاشم باطخ ( متيأوت م0

 نودلعت منال كل مزال ره كلذف اهب كسلا مهمزا كقيئاوملاو دوبعلا كلت نأ نيب ىلاعت هن'اكف

 مههزأ ىذلا لثم ةجملا نه مسمزا يف 2 هناومت ةدكو ملسو هيلع هللأ ىلص لمح نراك نم ةأروتلا َْق م

 » لمتح اذه ظ اياكم أونمأ نيذلا مثو - اليلق الإ كاذ 02 مضرعأو متيلوت دق كإذ عم مثأو

 ناكابنع اولوت مهنإ مث «معنلا كلتب مويلع مثأ هنأ نيب امل ىلاعت هنأ وهف كلاثلا لولا هجو امأو

 ىلع معالطا كعإ مناف قيثاوملا هذه ّدخَأ دعب اولو: نيذلا نيمدقتملا ةلزنع مك ىأ سو هيلع

 ةباثع ضارعالا اذه ىف منكف 2ء هب مترفكو هنع عطرا مسو هيلع هّللأ لص دم قدص لثالذ

 . معأ هللاو ىلوتلا كلذ ىف نيمدقتملا كئلوأ

 متررقأ مش رايد نم مكسفنأ نو رو مك ءامد نوكفسال مقام انذخأ ذإو) لاعَت هلوق

 3 4 هرقل متن و

 مهنأو فيلكتلا اذه مهفاكىلاعت هنأ وهو مهيلعهللا مذ نم رخآ عون ىلع لدت ةيآلا هذه نأ معا
 . هيف درعلا اوفلاخ م هتحصت أوم رأ

 ىنأا رصع ىف دوهلا ءاسلعل باطخ هنأ . اهدحأ : هرجو هيفف ( مكفاثيم انج رخو زر هلاوق امأَو

 : اهتلاثو . مكئابآ قاثيم انذخأ ذإو هريدقتو « مهفالسأ عم باطخ هنأ : اهيناثو « ٍلسو هيلع هللا لص

 متابقو ىمآلا اندك و 1 انمأ « مكقاثيم انذخأ » ىنعمو فالخألل عيرقتو فالسأللا باطخ هنأ

 .هيوجوو هموزأب متررقأو
 لكتب ل نأ لإ اكل: ناينإلا نأ. وهو !لاكش] 'هيبفت / مكءامد نوكسفست ال ) ىلاعت هلوق امأ

 ءاجلالا اذه نأ : امرأ 3 هجوأ نم ةنع باوجلاو . ةنع ىمللا ُْق ةدئاف الف كاذك ناكاذإو 2, هس

 قودللاو داسفلا ماع نم ضلختلا سفنلا لتق ف نوردقي مهنأ دنحلا لهأ ىف تبث اي ريغتي دق

 اذاف هسفن لتقيف رومآلا نم ىمأ هيلع لقثو نامزلا هيلع بعص نم ريثك وأ حالصلاو روثلا ملاعب
 مكضعب لتقي ال دارملا 8 اهناثو « هب اماكم هنوك حص هسفن هلق كلا ىلإ ًاعئاو ناسنإلا نوك تا

 ,' ( مكسفنأ اولتقاف ) ىلاعت هلوقك وهو اكدوا آهن هيب لضتا اذإ شفنا لجارلا ليغ لعجو اضن



 لح ةيآلا . ةاكرلا اوآو ةالصلا اوميقأو : ىلاعت هلوق

 . «سانلا هرذ ىكهيف امب قسافلا اورك ذا ملسوهيلعهللا ىلصهلوقب داره اوهو ؟ هنع سانلا ززتحُتل

 ةينيدلا روماألا ىف نوكي نأ امإ شانلا عم سانلا مالك قيقحتلا لهأ لاق ( ةسماخلا ةلأسملا ال
 وهو نامإلا لإ ةوغدلا فنوكي نأ امإذ ةينيدلا رومآلا ىف ناكن اف« ةبويندلا رومألا ىف وأ
 نوكتنأو دب الف نائالا ىلإ ةوعدلا امأ « قسافلا عم وهو ةءاطلا ىلإ ةوعدلا ىف وأ رافكلا عم
 هللا امهمأ ( ىشخي وأ رك ذي هلعل آنيل الوق هل الوقف ) نورهو ىمومل ىلاعت لاق نسا لوقلاب

 دمحل لافو ىلاعت هللا ىلع هوتعو هدرمتو نرعرف رفك ةبامنو امن)2ج عم نوعرف عم قفرلاب ىلاعت

 قاسفلا ةوعد امأو : ةيآلا (كلو> نم اوضفن ال باقلا ظيلغ ًاظف تنكولو ) ملسو هيلع هللا لص

 عفدا ) لاقو ( ةنسحلا ةظعوملاو ةمكسجلاب كبر ليبسىلإ عدا ) ىلاعت لاق « ربتعم هيف نسحلا لوقلاف
 مولعملا نف ةيويندلا رومألا ىف امأو ( ميح ىو هناك ةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذاذ نسحأ ىه ىئلاب

 عيمج نأ تبثف ؛ هاوس نسحي مل لوقلا نم فطلتلاب ضرغلا ىلإ لصوتلا نكمأ اذإ هنأ ةرورضلاب
 ( ًانسح سانلل اولوقو ) ىلاعت هلوق تحت هلخاد ايندلاو نيدلا بادآ

 نيك اسملاو ىاتيلاو ىفرقلا ىذ ىلإ ناسحإلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ ( ةسداسلا ةلأسملا ال
 لدي قائيملا ذخأ نآل مهيلع ًابجاو ناك ساسنال نسحلا :لوقلا اذكو « مهنيد ىف مهيلع ابجاو ناك
 ديفي كلذو هنع ىلوتلا ىلع مهمذ ىلاعت هنآلو بوجولل رمآلا رهاظ نآل كلذو ء بوجولا ىلع

 نإ: لاق هنأ لسابع نا.نع ىورو, هوجولا :ضعب. نم: اكلة كااضنأ انعرش قا صالاز ترقرلا

 هذ هاندهاشو ةجاحلا هب تدتشا نم نأ فالخ ال هناأل فيعض اذهو ؛ قح لك تخسن ةاكرلا

 ناكةاكرلاب مسمتجاح عفدنت مل نإ هنأ ىتح ةاكرلا انيلع بحي مل نإو هيلع قدصتلا انمزلي هنإف ةفصلا

 ..هن فوة رضت األ قب رظن كانلا ةملاكم هيرست وىفركلو الواطلا قد

 . امهريسفت مدقت دقو ( ةاكرلا اونآو ةالصلا اوميقأو ) ىلاعت هلوق : نماثلاو عباسلا فيلكتلا

 هماعنإ عم هنأ نيب ةيناعلا فيلاكتلا هذه ىف مبيلع قاثيملا ذخأ هنأ حرش امل ىلاعت هنأ ملعأو
 ىلإ اوءاسأو اولوت مهبر دنع ىمظعلا ةلذنملا مهل لصحتف اولبقيل كلذ لكب مويلع قائيملا ذخأب مهيلع

 مهام حبق ىف ديزي كلذو مهياع قيثاوملاو لئالدلا ديكوت عملوبقلاب ممر معن اوقلتي لو مهسفنأ
 0 نايبلا ىف ةياسغلا غلب نأ دعب ىلاعت هللا ةفلاخم ىلع مادقإلا ناآآإل كوتلاو نضارغإلا نم 4 ءلع

 : هجوأ ةثالث ىلع ( متياوت مث) هلوقب دارملا نميف اوفلتخاو « ةلابجلا عم ةفلاخلا نه م ظعأ نوكي
 0 هللا لص ىنلا رصعىفناك ن؛باطخ هنأ : اهيناثو « ليئارس] ىنب نم مدقت نم 7 اهد>أ

 ( متيلوت مث ) هلوقب دارملا : اهثلاثو « ؟فالسأ ض ا رعإتازجعملا رورظ دعإ مت مد ظرعأى دي :دوهللا قف
 لوألا مالكلا ناكاذإ هنأ لوالا لوقلا هجو امأ . رخأت نمو ( نوض رعم من ::أو ) هلوقب مدقت نم

 نع فارصنالا بجوي ليلدب الإ اضيأ مهيف هرخآ نأ ىضتقي باطخلا رماتف مهنم نيمدقتملا ىف

 عا رن عد
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 لمتحيف ؟ وه نم ( ًانسح سانلل اولوقو ) هلوةب بطاخملا نأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لمتحو ًانسح ساسنلل اولوةي نأ ىلعو هللا الإ اودبعي ال نأ مهيلع قائيملا ذخأ ىلاعت هنإ لاقي نأ
 ًانسح سانلل اولوق هتمأو ىسومل لاق مث هللا الإ اودبعي ال نأ مهيلع قاثيملا ذخأ ىلاغت هنإ لاقي نأ
 ىلع ةلمتشم ةدحاو ةصق ةصقلا نوكت ىتح برقأ لواآلا ناك نإو ظفللا بسحب نكسم لكلاو
 .هوجولا لك نم قالخالا مراكمو تاداعلا نسا

 رافكلا عم امأ « نينمؤملا عم نسحلا لولا بحي امن] لاق نم مهنم 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 فيكف ؛ مهعم ةبرالاو مهمذو مهنعل بحي هنأ : لوألا ٠ نامجو هيلع ليلدلاو ٠ الف قاسفلاو

 الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي ال ) ىلاعت هلوق : ىتاثلاو  ًائسح مهعم لوقلا نوكي نأ نكمي
 راص ضال اذه نأ معذ نم مهنم لوقلا اذهب نيلئاقلا نإ مث لظ نمل .وسلاب ربجلا حابرأف ( لظ نم
 نالامت>ا انبه لصحي ريدقتلا اذه ىلعو « صيصختلا هلخد هنإ لاق نم مهنمو « لاتقلا ماب اددؤم

 المح نينمؤدلل اولوقو دازملا نوكسي نأ وهو. بطاخملا بحي ًاعقاو صيصختلا نوكي نأ امهدخأ
 ٠ ىلاسعت هللا ىلإ ءاعدلا ىف ًانسح سانال اواوق دارها نوكب نأ وهو بطاخلا بسحب عقي نأ ىتاثلاو
 ىناثلا ٍلعو باطخلا نود بطاخملا ىلإ صيصختتلا قرطني لوألا هجولا ىلعف «فورءملاب اللا فو
 ىلع قاب مومعلا اذه نأ رقابلا ىلع نب دمع رفعج وبأ معزو « بطاخما نود باطخلا ىلإ قرطتي

 لالج عم نورهو ىموم نأ هيلع ليلدلاو ىرقألا وه 5 و صيصختلا ىلإ ةجاح ال هنأو هرهاظ

 كدعم (اههئلانلارونأب ملسو هيلع هللا ىلص دمع كلذكو ٠ نوعرف عم نيالاو قفرلاب |مأ امهصنم
 الو ) ىلاعت لاقو ( ةنسملا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا ) ىلاعت هلوق كلذك و ةظاغلا

 اوم وذللاب اوم اذإو ) هلوقو ( ملع ديغب ًاودع هللا اويسيف هللا نود نم نرعدي نيذلا اوبست
 الف مهمذو مهنعل بحي هنأ نم الوأ هب اوكسمت ىذلا امأ ( نيلهاجلا نع ضرعأو ) هلوثو ( ًامارك
 ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو مهسو مهنعل بحي هنأ لمنال الوأ انلق ٠ مهعم نسحلا لوقلا مهنكمي

 ال وق سيل نءللا نأ مسن ال نكل مهنعل بحي هنأ انملس ( هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست 3

 نسحلا لوقلا لب « هنوبحو هنوهتشي ىذلا لوقلا نع ةرابع سيل نسحلا لوقلا نأ : هنايب ًانسح

 ىنعملا كلذ ناك ح ءبقلا لعفلا نع هب اوعدتريل مما :مذو مثانعل اذإ نو هب موعأفت :أ لصح ىذلا وه

 | نوكي دق لوقا ف دلاولا ظيلغت نأ 5 ًاعفانو ا الرق نءالا كلذ َناككف مهقح ف ًاعفان

 لسن ال عز اييخ ةلؤق» شيل مهنعل نأ انكم « حيبقلا لعفلا نع هب عدتري هنإ ثيح نم ًاعفانو

 ميظعتلل تحتم صخشلا نوك نيب ةافانم ال هنأ هنايب «٠ نسلا لوقلا بوجو ىفاني هبوجو نأ

 نوكسي نأ زو ال ملف كلذك ناك اذإو «هرفك بسب ريقحتلل اتا باعبلا ةلاثحإ بيش
 روجلا هللا بحي ال ) ىلاعت هلوق وهو ايناث هب اوكسمت ىذلا امأو ؛ مهعم نسملا لوقلا بوجو

 ملاظلا لاح فش.ك هنم دارملا نوكسي نأ زوجي ال ل باوجلاف ( ملظ نم الإ لوقلا رم ءوسلاب



 ا ةنآلا ٠ انسخ ساثلل اولوقو : ىلاعت هلوق

 :ناتاأسم هيفو ( ىاتيلاو ) ىلاعت هلوق : عبارلا فيلكتلا

 مهدن مهوقك ىاتيو ماتيأ هعمجو محلا غلبي ىتح هوبأ تام ىذلا مبتيلا © ىلوآلا ةلأسملا )ل
 ناسنإلا ريغ ىف امأ «ناسذإلا ىف اذه : جاجرلا لاق . ميني هنإ همأ تنام نه لاقي الو ىادنو

 ظ . همأ لبق نم همتيف
 همتيلو هب عفتني ال هرتصل هناأل كلذو براقآألا قوقح ةياعرل ىلاتلاكميتيلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 اذه ناكاذإو اذه لثم ةبدك ىف بغرب الق ناسنإلاو هعفني نم ىلإ جاتحي هب موقي نمع هولخو

 . نيدلا ىف ةميظع هتجرد تناك مرج ال سفنلا ىلع ًاقاش فيلكتلا
 : لئاسم هيفو ( نيك اسملاو ) ىلاءت هلوق : سماخلا فيلكتلا

 هنكس دق رقفلا ناك نوكسلا نم ذخأ نيكسم اهدحاو « نيك اسملاو » « ىلوآلا ةلأسملا ١
 هلوقب اوجتحاو هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق وهو ةغللا لهأ رثك أ دنع ريقفلا نم ارقف ددشأ وهو

 نم هقاقتشا َزيقفلا'نآل الاح أوس ريقفلا هنغ هللا ىضد ضفاشلا:دنعو:( ةيرتذ اذ ًانيكسم وأ ).ىلاعت
 ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو . ىرابنألا نبا لوق وهو هتجاح ةدشا رسكنا هراقف ناكر وظلا راقف

 . مهل اكلم تناك ةنيفسلا نأ عم نيك اسم مولعج ( رحبلا ىف نولمعي نيك اسمل تناكف ةنيفسلا امأ )

 ىف هب عفتني ثي ن وكي دق نينكسملا نآل ىئاتيلا نع مهتجرد ت رخال العز «ةيناثلا ةلأسملا)

 ًاضيأ نيكسملا نآلو ٠ ىئاتيلا ةطلاخع ىلإ ليملا نم رثك أ هتطلاخع ىلإ ليملا ناكف مادختسسالا

 ركذ هللا مدق مرج الف كلذك سيل متيلاو « هتشيعم ملاصمو هسفن دوعتب لاغتشالا هنيكسمي

 . نيكسملا ىلع مهتيلا
 نال ةاكزلل ًارياغم نوكسي نأو دب ال ىاتيلاو ىبرقلا ىذ ىلإ ناسحإلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 . ربات ىضتقي فطعلا

 . لئانسم هيفو ( ًاسح سانلل اولوقو ) ىلاعت هلوق : سداسلا ففيلكتلا

 لوآلل فصولا ىنعم ىلع نيسلاو ءاحلا حتفب (ًانس>) فاسكلاو ةزمح أرق 4 ىلوألا ةلأسملا ل
 ىلاعت هلوقب اودهشتساو «نيسلا نوكسو ءاحلا مضب نوقابلاو ؛ امج لوط ىلللا انلرق لاقت
 لاق : لوآلا ؛هجوأ هيفو ( ءوس دعب ًانسح لدب مث ) هلوقبو ( ًانسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو
 لجر :.لوق“ ام انسح عضوم ىف ًانسح نوكي نأ زوحي :فاثلا . نسح اذ الوق هانعم : شفخالا
 ردص» ىلع بصن مكاو نس>يل ىأ ( ًانيسع سسانلل اولوقإو.) هلإوق ىفم ترك نأ : اكلاتلا ل لدع
 : هنسح طارفإل هسفن ىف نسح وه لوق ىأ ًائسح : عبارلا « لوألا مالكلا هيلع لد ىذلا لعفلا

 :هجوأ ةثالث نم بارجلاو ؟ رابخإلا دع اولوقب اويطوخ مل لاقي 4 ةسيناثلا ةلأسملا ١

 : اهيناثو ( مرب نيرجو كلفلا ىف متنك اذإ ىتح ) ىلاعت هلوقك تافتلالا ةقيرط ىلع هنأ : اهدحأ
 اولوقو اودبعت ال تلق ليق هنأاك ًامالكال] نوكي ال قاثيملا : اهئلاثو ء اولوق محل انلق ىأ فذح هيف



 . كال نق ردم للا هلا
 ةيآلا رخآ ىف لاق ىلاعت هنإ مث « امهئاذيإ نم عنملا ىف ةغلابملا ةبامن اذهو ةيآلا ( امعرهنت الو فأ

 نأ : اًهلاثو ميظعتلا اذه بوجو ىف ببسلا نايبب حرمتف ( ارينا نارا كوع لة
 ىف نامبإلا ىلإ رفكلا نم هيبأ ةوعد ىف فطات فيك هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ نع ىكح ىلاعت هلل
 زك ذيو هيذؤي ناكمابأ نإ م ( ًائيش كنغ ىغي الو رصبب الو عمسإ 0 ملت أ اي ) هلرق

 مالسلا هيلع ميهاربإ قح ىف كلذ تبث اذإو ٠ كلذ لمحتي ناك مالساا هيلع وهو ظيلغلا باوجلا
 م( ًفيثحا) .هاربإ ةله عبتا نأ كيل] انيحوأ مث ) ىلاعت هلوقل ةمآلا هذه قح ىف هلثم تبث

 عفانملا نم اههيل] لصويو ةنبلا 37 ؤب الأ وه امهيا] ناسحإلا نأ لعا ( ةعبارلا ةلأسملا
 ليبس لع فورعملاب امهمأو نيرفاكاناك نإ ناميإلا ىلإ امهتؤعد هيف لخديف هيلإ ناجاتحي ام ردق

 . نيقساف اناكنإ قفرلا

 : لئاسم هيفو ( ىرقلا ئذو ) ىلاعتهلوق : ثلاثلا فيلكتلا

 مر#لاثراولا هيف لخد ديزبراقآل ىضوأول : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق ( ىلوآلا ةلأسملا زر

 ليقو دادجالاو دافحالا لخديو.بيرقااب نافرعي ال امال نباآلاو بالا لخديالو مرحلا ريغو

 دادجالا نوظفح برعلا نأ ىهو ؛ةقيقد انهو . لكلا لوخدب ليقو عورفلاو لوصالا لخدي ال
 لاق كملف « اورثك هدالوأ انبسحو ىلاعلا دجلا ىلإ ائيقرت ولف ٠ براقأ مهلكو مهلسن عستيف ةيلاعلا

 ركذو « ًارفاك ناكنإو هب فرعيو هيلإ وه بستني دج برقأ ىلإ قاري : هنع هللا ىضر ىعفاششلا
 ىنب نود عفاش ىنب ىلإ هفرصن انإف هنع هللا ىضر ىعفاشلا براقأل ىدوأ ول هنأ هلاثم ىف بادكألا

 ..فانم ديعن ود عفاش ىلإ رومشملاف بستني ىعفاشلا نال برافأ اوناكنإو فانم دبع ىنبو بلطملا

 ىفاشلا دالوأ ىلإ الإ فرصني الف اننامز ىف امأ ٠ ىعفاشلا نامز ىف اذهو : ىلازغلا خيشلا لاق

 مالا ةبأرق انآ اهناننز 1 ةلئافأ لإ لال دن ان كيا عفاش ىنب ىلإ قتري الو هنع هللا ىضر

 . ةبارق كلذ نودي ال مآل روظالا ىلع برعلا ةيصو ىف لخدت الو مجعلا ةيصو ىف لخدت اهناف

 . مالاو بالا ةبارق هيف لخد نالف ماحرأل لاق ول امأ

 هب لصتي امن ناسنإلا نآل نيدلاولا قل عباتلاكىنرقلا ىذ قح نأ ملعا 4 ةيئاثلا ةلأسملا إل
 رخأاذبلف ء ىرقلا ىذب لاصتالا ىلع مدقم 9 ولاب لاصتالاو نيدلاولاب مهلاصتةطساوب هؤاب ايرقأ

 نمحرلا نم ةئجس محرلا نإ دلاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةريره ىنأ نعو ؛ نيدلاولا نع هركذ هللا

 الأ : اهيراهببيجيف لاق . تعطق ىنإ « ىلإ ءىنأ فإ « تيلظ ف] بر ابعت لبا موب ناكاذاف

 ضراألا ىف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع 11 ة مث.كلصو نم لّضأو كعطق نم عطقأ فأن يضرت

 ةفلاألاو داحتالا ةنظم ةب 7 نأ قحلا اذه ةياعر ديك أت ىف لقعلا ببسلاو « مكماحرأ !زملطمخو

 شاحإلاو ماليإلا ىف غلب أ وباقلا ىلع قشأكلذ ناكل كلذ نم ءىث لصحي مل ولف ةرصنلاو ةياعرلاو

 , براقألا قوقح ةءاعر تبجو اذهلف ء بجوأ هعفد ناك ىرقأ ناكاملكو ةرورضلاو



 اه ةيآلا ..ليئارسإ ىنب قاثيم انذخأ ذإو : ىلاعت هلوق
 : لئاسم هيفو ) اناسحإ نيدلاولابو ) ىلاعت هلوق : ىناثلا فيلكتلا

 ؟ بصتتا مالعو ( ااسح] نيدلاولاب و ) ىلاعت هلوق ىف ءابلا لصتي مع لاقي « ىلو ألا ةلأسملا ١
 ىناثلاو ًاناسح] نيدلاولاب اونسحأ ىنعم ىلع بصتنا : جاجزلا لاق : لوآلا : لاوقأ ةثالث هيف انلق
 ىلع ناكولو هجولا اذه ىلع نسحأ هب ءابلا لاصنا نآل آناسح] نيدلاولاب ماسنيصو ىنعم ىلع ليق
 ربلا ىلع وه لب ليق : ثلاثاا . نيدلاولا ىلإ اونس>آو لبق هن اكن يدلاولا ىلإو . ناك-ا لوألا
 .اونسحتو اودبعت نأ ىنعي لوألا ىدملا لع فوطخملا

 ةم.ن نأ اهدحأ : هوجول نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب هللا ةدابع فدرأ امنإ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 نيدلاولا ةمعنف هللا ةمعن دعب مث هريغركش ىلع هركش ميدقت نم دبالف معنلا ظعأ دبعلا ىلع ىلاعت هللا
 هيلع ناعنم امهنأ كهدوجوو دلولا نوك ىف ببسلاو لصأألا امه نيدلاولا نآل كلذو معنلا معأ
 امهماعنإ نأ تبثف طقق ةيبرثلاب لب دوجولا لصأب ماعنإلا هنع ردصي الف نيدلاولا ريغ امأو .ةيبرتلاب
 ىف ناسنإلا دوجو ىف رثؤاا وه هناحبس هللا 0 اهناثو « ىلاعت هللا ماعذإ دع ماعنإلا هوجو منع ءأ

 رؤااب هفدر أقيقحلارثؤملاركذ اءلفرهاظلا فرءلا بس هدوجو ىف نارثؤملا امه نادلاولاو ةقيقملا

 دوصقملا لب ةتبلا ًاضوع ديعلا ىلع هماعنإب بلطي ال ىلاعت هللا نأ : اهئلاثو « رهاظلا فرعلا بنحب
 الو الام ًاضوع دلولا ىلع ماعنإلا ىلع نابلطيال امهنإف كلذك نادلاولاو ماعنإلا ضم وه امنإ
 ىلاعت هللا ماعنإ امبءاعنإ هبشأ هجولا اذه نف « هيبريو هدلو ىلإ نسحي داعيملا ركشإ نم نإف ًاباوث
 هنع عطقي ال هناف مثارجلا مظعأب دبعلا ىتأ ولو دبعلا ىلع ماعنإلا نم لمي ال ىلاعت هللا نأ : عبارلا

 امبهركو امبحنم داوم هنع ناعطةي الو دلولا نالمب ال نادلاولا اذكو همرك فداورو همعن داوم

 حابرتسالاب هدلو لام ىف فرصتي قفشملا دلاولا نأ ا: سماخلا.نيدلاولا ىلإ ًائيسم دلولا ناكنإو
 ديعلا ةعاط ىف فرصتم ىلاعتو هناحبس قملا اذكف ناضقنلاو سخبلا نع هنوصيو ةدايزلا بالطو
 لثم ) لاق ايدابآلا دبأ ىتابلا ءىشلاك قبت ال ىتلا هلامعأ لحي هناحبس هنإ مث عايضلا نع امنوصيف
 : سداسلا ( ةبح ةئام ةليذس لكىف لباتس عبس ع ةبح لكك هللا ليدل 3 ىف مهلاومأ نوقفني نيذلا
 نيدلاولاةمعنو لالدتسالاب ةمولعمهللا ةمعذ نكلو نيدلاولا ةمعن نم مظعأ تناكنإؤو هللا ةمعأ نأ
 الف هللا معنل ناحجرلاو ةبجلا هذه نم الدتعاف هللا ممذ ىلإ ةبسنلاب ةليلق اه : الإ ةرورضلاب ةماراطم
 . ىلاعت هللا معنا ةيلاتلاكن يدلاولا معذ انلعج مرج

 هيلع لديو نيرفاكاناكنإ و نيدلاولا ميظعت بحي هنأ ىلع ءاملعلا رثك أقفتا « ةثلاثلا 7 أسما ١
 3 مأ نين وهام: وكما دام ليغ ) 11 نيدلاولابو ( ةيآلا هذه ىف هلوق نأ : اهديخأا .هوجو

 ةبآلا هذه تادف فصولا ةيلعب رعشم فصولا ىلع بترملا مكحلا نأ هقفلا لوصأ ىف تبن هنالو
 هلوقب لالدتسالا اذكهو مومعلا ىضتقي كلذو نيدلاو امهنوك ضحل نيدلاولا ميظعتبمآلا نأ ىلع
 امل لقت الف ) ىللاعت هلوق : اهيناثو ( ًاناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت واول ىلا ىلاعت



 ةيآلا © ليئارسإ ىب قاثيه انذخأ ذإو ::ىلاعت هلوق ١

 ءاشاألا هذ_مب فيلكتلا نآل كلذو ءاهب هللا مهصخ ىلا معنلا عا ونأ نم رخآ عون اذه نأ معا

 هنإ مث معنلا نم ةلاح ال في كلا ابق ؛ ةّمم)“ ةفاعللا لإ 1 ,ملاو ةنجلا وهو معنلا ملظعأ ل1 روم

 : لئاسم هيفو ( هللا الإ نودبعت ال ) ىلاعت هلوق : لوألا فياكتلا : ءايشأب مهفاك هنأ أنبه نيب ىلاعت
 هجوو ءاتلاب نوفايلاو ءايلاب : نوديعي » ىنآسكلاو ةزمحو ريثك نتا أرق :( لوألا ةلأ- 1١

 ىرت الأ ورمع وبأ لاق «ءاتلا رايتخالاو نيبطاخ !وناك مهنأ ءاتلا هجوو « مهنع ربخأ بيغ مهنأ ءايلا

 . ءاتلا ىلع ةبطاخلا تلدف ( ًائسح سانلل اولوقو ) لاق هرك ذ لج هنأ
 : لاوفأ ةسم“ ىلع بارعالا نم « نودبعي » عضوم ىف اوفاتخا ( ةيناثلا ةلأسملا )

 الإ اودبعي ال نأب مهقاثيم انذخأ لبق هناك اودبعيال نأىلع هعفر ىلاسكلا لاق : لوألا لولا
 : ةفرط لاق كلعفلا عفر © نأ » تطقسأ امل هنأ

 ىدلخم تنأ له تاذللا دهشأ نأو ىغولا رضحأ ىمئاللا اذهأ الأ
 برطقوجاجزلاو ءارفلا وشفخالا هجولا اذهزاجأو«نأ 2 هيلع كفلع كإ دلو صح نأ هاشإ

 . ملسم وبأو ىسيع نب ىلعو
 «نودسبعي ال مهلع انمسقأ ذإو : ليق هنأك مسقلا باوج هنأ ىلع عفر هعضوم : ىاثلا لوقا

 دل لون دج انقر 7 كازو ءار فلو فاسكلاو در ايدج ل نينا و

 انذخأ :لاق هنتاكآبصن هعضوم نوكنيف لالا عضومىفنوكي هنأ : برطق لوق : ثلاثلا لوقا
 . هللا الإ نيدباع ريغ ؟كفائي

 ربخا ظفا ىلع ءاج هنأ الإ ىهنلا ىلع « نودبعت ال » عضوم نأ ءارفلا لوق : عبارلا لوقلا
 رومأ اين هنوك دك وب ىذلاو ٠ ىبنلا ىلع ىنعملاو عفرلاب ( اهدلوب ةدلاو راضت * لات هلت
 رابخإلا نأ : اهثلاثو (اودبعت ال ) ىنأو هللا دبع ةءارق هرصني هنأ اريناثو ( اوميقأ ) هلوق : اهدحأ
 ءاهتنالاو لاثتمالا ىلإ عدو. هن اكهنآلل ىبنلاو مالا حيرص نم. غلبأو دك 1 ىبنلاو إلا ىعم ىف
 : هنع ري وهف

 ليق هن اك« قاثيملا نع الدب لعفلا عم « نأ » نوكست اودبعت ال نأ ريدقتلا : سماخلا لوقلا

 . مديحوتب ليئارسإ ىب قاثيم انذخأ
 ةدابعب ىمأ امل ىلاعت هنال نيدلا ىف هنم دب الام مام ىلع لدي قاثيملا اذه 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 قويس» هريغ ةدابع نع ىبنلاو هتدابعب مالا نأ كش الو , هريغ ةدابع نع ىمنو ىكلاعت هللا

 دادضالا نع هتءاربو هتينادح وب معلابو هيلع ليحتسيو زوج<و بحب ام 700 هتاذب ملعلاب

 ىلإ ليبسال ىتلا ةدابعلا كلت ةيفيكب ملعلاب اضيأ قوتسم و.: دال والاورةيجاصلا نع ةءاريإلو داربنألاو

 مالكلا ملع هيلع لمتشا ام لكن مضتي ( هللا الإ نودبعت ال ) هلوقف « ةلاسرلاو ىحولاب الإ اهتفرعم
 . اهعم الا ىتأتت ال ةدابعلا نآل ماكحالاو ةقفلا لعو



 ١ ةيآلا : ليئازشإ م قائيم انذخأ ذإو : ىلاعت هلوق

 اناسحإ نيدلاو بوه الإ لا ليئارس ! ىف  قاثيم نْدَحَأ ذو
- 

 اس الل نو دف ١ ساس و دق م

 ةالصآأ اومِقأَو انسح سان 0 نيك اسللو يىاتيلاو ىنرقلأ ىذو

 را مرت هرتوو اس هرترم 2-2 هر تك ساس يي رشا لس ل

 كلر نوضرعم متثأو مم البق الإ متيأوت مث ةاكزلأ اوناءو

 الإديفي ال نمآ هلوق نأ الإ ةحلاصلالامعالا عيمج هيف لخدي ناكنإو ناميإلا نأب ىضاقلا باجأ
 ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ) لوي نأ نسح اذهلف ؛ نامبإلا لاعفأ نم ًادحاو العف لعف هنأ
 لد واف ردصملا وه نامبإلاو ىضم نامز ىف ردصملا لوصح ىلع لدي ىضاملا لءعف نأ : باوجلاو

 معأ هللاو هنم لامعألا كلت لك رودص ىلع اليلد نمآ هلوق ناكل ةحلاصلا لامعألا عيمج ىلع كلذ

 نديف ملكتن نال ةنجلا لخدي دق ةريبكلا بحاص نأ ىلع لدن ةبآلا هذه م ةيناثلا ةلأسملا
 هنايثإ لبق صخشلا اذهف اهنع بتي ملو ةريبكلاب كلذ دعب ىتأ مث ةحلاصلا لامعالاب و ناميإلاب ىنأ

 قدص كلذ هيلع قدص نمو تقولا كلذ ىف تاحلاصلا لمعو نمآ هنأ هيلع قدص دق ناك ةريبكلاب

 باك كلوأ ) هلوق ثحن هجاردنا بجو كلذ هيلع قدص اذإو تاهلاصلا لمعو نمآ هنأ هيلع

 عيمجب ىنأ اذإ الإ هيلع قدصإ ال ( تاحلاصلا اولمعو ) للاعتهلوق ) ليق ناف ( نودلاخ اهف م ةنجلا

 ةيالا تحن جردني الف تاملاصلاب اينآ نكي مل اب تأي مل اذاف ةبوتلا تاحلاصلا ةلمج نمو تاحلاصلا

 اذإو ثقولا كلذ ىف تاحلاصلا لمعو نمآ هنأ هيلع قدص ةريبكلاب نايتإلا لبق هنأ انيب دق :انلق

 درفملاقدص بحي بكرملا قدص تم هنآل تاحلاصلا ل معو نمآ ةنأ هيلع قدص دقف كلذ هيلع قدص

 نمآ انلوق نكل , تاقوألا لكىف تاخلاصلا لمعو نمآ هنأ هيلع قدصي مل ةريبكلاب ىأ اذإ هنإ لب

 وهةيالا ىف ريتعملاو تاقوألا ضءب ىف وأتاقوالا لك ىف كلذك هنإ انلوق نم معأ تاملاصلا لمعو

 يضم تتاتقع طحأ ىسافلا نإ: مهطوق ىقب .دعولا مكح تحت جردنم هنأ تبثف كرتدشملا ردقلا

 . مدقت دق هيلع مالكلا نأ الإ ديعولا بنا مييجرتلا نوكسيف هتعاط باو

 هلوق نآل الضفت اهلخدي ال ةنجلا لخدي نم نأىع ةبآلا هذهم قايجلا جتحا 4( ةثلاثلا ةلأسملا 2

 تاحلادلا اولمعواونمآ نيذلا ءالؤه الإ بادأةنجال سيلهنأ ىلع دفرصحلا(ةئجلا بادعأ كئاوأ )
 اذه تحن لخدي مل الضفت ةنجلا ىطعأ نف اهنوق>:سي نيذلا مه مهنأ دارها نوكي نأ زوي ال ملانلق

 : ملعأ هللاو مكسحلا

 ىبرقلا ىذو ًاناسحإ نيدلاولابو هللا الإ نودبءتال ليئارسإ ىنب قاثيم انذخأ ذإو د هلوق
 كلم اليلق الإ متيلوت مث ةاكرلا اًونآو'ةالكضلا اومتف أو! اند ىمادال .الوق هليكلاشللأر (اكلإو

 24 نوض رعم لاَ



 ةيآلا ."تاحلاصلا:اوامعو اونمآ نيدلاو :ةنلاعت 7 نق
 هرث هي م هردم

 ايف 0 نجلا باح كو تاّحلاَصل اولمتو اوما نيل

 «/لد 0

 كرات كادكتف ريك امرك نانئالاب هلي ةقيتلا قرك ”لظرق ند لأ عمنا : و91 هوجو نم -

 تبث ال نذإف ١ ناسنإلاب ةئيسلا ةطاحإ تققحت امل وفعلا قةحت ول هنآل رفعلا مدع ةطاحإلا هذه

 هذهب لالدتسالا فقوتيو ةلأسلا لوأ اذهو « وفعلا مدع تبث اذإ الإ ناسنإلاب ةطيح ةئيسلا نوك
 اهرسفن لب ةريبك اهنوكب ةثيطخلا ةطاحإ رسفن ال انأ : ىتاثلا . لطاب وهو بولطالا توبث ىلع ةبآلا

 22 ناري ىذلا رفاكشلا قدح ىف نفح اكع] كلو ةضعلاب اذ رصد ةيطانو هرهاظ نوكل ناب
 كاتل اضاع وكم و ةناتنل و هلقب هن انظم وكي ىذا ملسملا امأف « هحراوجو هناساو هبلقب هلل
 ام ةطاحإلا ريسفت نأ كش الو  دبعلاب ةئيطخلا ةطاحإ ققحتت ال انههف ضعبلا نود هئاضعأ ضعبب

 دنعو « هب طيح هنإ لاقي ال ضعي نود رخآ مسج ءازجأ ضعب سف اذِإ مج نآآل وأ ةانزكذ

 : لوقنف اذه تبث اذإ . ًارفاك ناك اذإ الإ دبعلاب ةئيطخلا ةطاح] قحتت ال هنأ ربظي اذنه

 3 نوكي ال نأ ىضتقي كلذو مه الإ اوسيل رانلا باخ | نأ نأ ىضتقي ( رانلا باكأ كتلوأف )
 رانلا ىف مهنوك ىضتقي ( رانلا بادحأ كئلوأف ) ىلاعت هلوق نأ : ثلاثلا ؛ رانلا لهأ نم ةريبكلا

 عازن ال نكل هبجومب لوقن نحو . رانلا نوةحتسإ مهنأ ىلع هلم بجوف ٠ لطاب كلذو لاحلا ىف

 : ةيبقف ةدعاقب ةيآلا هذه ىف مالكلا متخنلو ٠ هاما لوأ انهو ىلا اذه نع رفعنا لق قادت هنأ ف
 ءازجلاو دبعلاب ةئيسلا كلت ةطاحإ : ىناثلاو  ةئيسلا باستك !:امهدحأ « نارمأ انهه طرشلا نأ ىهو

 ىلع نيهلا دقع نم نأ ىلع لدن اذهو امهدحأ لوصح دنع دجوب ال نيطرشاا دوجو ىلع قاعملا
 : لعأ هّللاو امهدحأ دوج وب ثنحي ال هنأ قاتعإ وأ قالط ىف نيطرش

 (« نودلاخ اهيف م ةنجلا بادعأ كئاوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ل ىلاعت هلوق

 كلذو دعولا ىف ةبأ امن 50 الإ ديعولا ىف ةيأ نأ رقلا ىف رك ذ ام ىلاعتو هناح,س هنأ معا

 رفكلا ىلع نيرصملا 317 ”ادلا باذعلاب كح امل هنأل هناحبس هلدع كاذب ررظيل : اهدحأ : دئاوفل

 لدتعي نأو دب ال .نهؤألا 1 اهناثو ٠ نامإلا ىلع نيرصملا ىلع مئادلا ميعنلاب مَ نإ: كاجو

 كلذو مالدتعال هؤاجرو ندٌّوءا فوخ نزو ولد مالسلاو ةالصلا 5700 هفو>

 ريصيف هتيكح لاكهديعوبو هتمحر لاكهدعوب ربظي هنأ اهثلاثو « قيرطلا اذهب الإ لصح ال لادتعالا

 :نئاسم انهو نان رعلا لمان كلل

 اونمآ نيذلاو ) لاق ىلاعت هنآل ناميإلا ىمسم نع جراخ حلاصلا لمعلا « ىلوآلا ةلأسملا ١
 ًاراركن ناميإلا دعب ملاصلا لمعلا ركذ ناكل ملاصلا لمعلا ىلع ناميإلا لد ولف ( تاملاصلا اولمعو
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 كلذك مهيصاعم ببسب ايندلا ىف نوبذميو نوذعلي مهنأ ىلع ةلاذ تايآ تدجو لولا : هوجو
 اذإو ) ىلاعت هللا لاق مهنا ببسب ايندلا ىف نومركبو نومظعي مهنأ ىلع ةلاد تايآ تدجو أضيأ
 تايآ جييجرت سيلف ( ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتيك مكيلع مال لقف انتايآب نونمؤي نيذلا كءاج

 دعولا تايآ مييجرت نم ىلوأب ايندلا ىف نوبذم! و نوءذي مهنأ ىلع ةلادلا تايآلابةرخآلا ىف ديعولا
 دعولا تايآ نأ يكف : ىناثلاءايندلا ىف مهناميإ ببسب نومظعي مهنأ ىلع ةلادلا تايآلاب ةرخآلا ىف

 حبجرت ناكملف ايندلا ف لاكذلاو ديعولا تايآل ةضراعم ىبف ةرخآلا ىف دعولا تايآل ةضراعم
 قراسلا نأ ىلع انعمجأ انأ : ثلاثلا ؛ سكعلا نم ىلوأ ةرخآلا ديعو تايآ ىلع ايندلا ديعو تانآ

 ( الاكن ابسك امب ءازج ) هلرق نأ تيثف « ًانا>تما نكلو الاكن ال هدب عطقت هنأ الإ بات نإو
 ىرجام ءازجلانأ: عبارلاو . وفعلا مدعب ًاطورشم نوكي نأ أضيأ زوحي ال ملف ةبوذلا مدعب طورشم
 ًايفاكو ًايرجم هنوك ىف كلذ حدق الإو ةرخآلا ىف باقعلا زوحي ال نأ بجو ًايفاكناكاذإو ىنكيو
 : لوقنف ديعولا بناج حيجرت ىف مهلوق داسف تبث اذإو «ةرخآلا ىف باذعلا ىفاني اذه نأ تبثف
 لصي د.علا لاقي نأ امأف امهنيب قيفوتلا نم دب الف ناتدوجوم ديءولاو دءولا ىلع ناتلادلا ناتبآلا
 هيإ] لصي دبعلا : لاقي وأ « ةمآلا عامجإب لطاب لوق وهو باقعلا راد ىلإ لقني مث باوثلا هيلإ

 وهف ىناشلا حيجرتلا امأ . بولطملا وهو دابآلا دبأ كانه قبيو باوثلا راد ىلإ لقني مث باقعلا

 لوانتي (هلوسرو هللا صعي نمو) هلوقو رفكلا لوانتي ال (كلذ نود ام رفغيو) هلوق نال فيهض

 : ملعأ هللاو صاخلا وه انلوق ناكف لكلا
 باقعلا طاقسإ ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمت ةعافش ريثأت نأ ىلع انللد دق انأ : ةسداسلا ةجحلا

 . ةلأسملا هذه يف انيهذم لع لدي كلذو
 هذه لق ناف . ةلأسملا ف صن وهو ( ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ ) ىلاعت هلوق : ةعباسلا ةجحلا

 اف , بهذملا اذهب نولوقت ال متنأو ةاصعلا لك-ا ةرفغملاب عطقلا ىلع لدت امناف تلد نإ ةيآلا
 ىلاعت هنأ اهب دارملا نكل كلذ انباس ؟ هيلع ةبآلا لدتال هب نولوةت امو هب نولوقنال هيلع ةيآلا لذ
 اهانلمخ اذإ انأ : امهدحأ : نيبجول ىلوأ لمحتا اذه ىلع ةيآلا لمحو ةبوتلا عم بونذلا عيمج رفغي

 هذه بيةع رك ذ ىلاعت هنأ : ىفاثلا ٠ صيصخت ريغ نم بونذلا عيمج ىلع اهانلمح دف هجولا اذه ىلع

 لدف ةبوتلا ىه ةيانإلاو ( باذعلا من نأ لبق نم هل اوملسأو مكبر ىلإ اودينأو ) ىلاعت ةلوق ةيآلا
 ىلاعت هنأب هنم دعو ( ًاعيمج بونذلا رفْعِل ) هلوق َنأ . لولا نع باوجلاو « هيف طرمش ةيونلا نأ ْلَع
 نينء الا جرخيس ىلاعت هنأب عطقن اناف كلذ لبقتسملا ىف لعفيس هنأب عطقن نحنو لبقتسملا ىف اهطة سدس
 ىلع ةيآلا !ءارجإ ىف ةجاحخ ال هنأ تبث اذه و ةلاح ال نارفغلاب ًاعطق اذه نوكيف ةلام ال رانلا نه
 ةيآلا ريسفت ىلإ عجرنلو . قيفوتلا هللابو ةلأسملاهذه ىف مالكساا مامت اذهف « ةبوتلا ديق ىلع اهرهأظ
 هلعضارتءالاو ءابلعاف باوثاةطر# ةريبك اهنوكب ةطب# ةئيطخلا نوك اورسف ةلزتعملا نإ : لوقنف
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 ميحر ىلاعت لو هرفغملاو نارفغلا هل نأو ًارافغإ ًاروفغأر ةاغ ىلاءت هنوك نم ءولم نآرقلا نأ

 تنل دق ءايشالا هذه ىلع ةلادلا رابخاآلاو لاضفإلاو لضفلاو ناس>إلاو وفعلا هل نأو « محرك"
 ةمحرلا نعديعب ىلاعت هنأ ىلع لدي ام نآرقلا ف سيلودءولابناج دك ؤباسم كلذ لكو رئاوتلا غلبم

 اذه نأ اهعساتو « ديعولا بناج ىلع دعولا بناج ناحجر بجوي كلذ لكو ؛وفعلاو مركلاو

 لب رفكتلاوهو حئابقلا حبفأ ره امب تأيملو نايإلا وهو تاريخلا لضفأ وه ام ىنأ ناسنإلا
 تاعاطلا ظعأب هدبع نأ مث دبع هل ىذلا ديسلاو ةياغلا ىف سيل حنابقلا ةقبط ىف وه ىذلا رشلاب أ
 دعل ةميظعلا ةعاطلا ىلع ةطسوتملا ةيصعملا كالت ىلوملا عجر ولف ةطسوتم ةيصعمب قأو

 دع عيل باجل ناحجرلا نأ تبث هللا ىلع كلذ زحي ملاءلف . انهه اذكف ًايذؤ» امل ديسلا“كلذ

 ةنم نيسمخ رفكح مدم ةءاس ديحوت ناك اذإ ىلإ : ىزارلا ذاعم نب ىحي لاق : اهرشاعو

 نم ءىثث هعم عفني ال ال رفكلا ناكأمل ىلإ ! ةعاس ةيصعم مدبب ال تفشل نيممخ ديحوتف

 ! ناعإلا نم مظعأ رفكلاف الإ و ىصاعملانمءىث هعم رضي ال ناميإلا نأ لدعلا ىضتةم نك تاعاظلا

 نأ ليلدلاب انيب دق انأ : رشع ىداحلا « نس مالك وهو . وفعلا ءاجر نم لقأ الف كلذك نكي نإف

 ةيوتلا دعب ةريبكدا ىلع الو ةريغصلا ىلع هلح مكعع ذلا(متادش نان كلذ ناود آم رفغيو ) هلوق

 اهلحتسي نمب ديعولا تامومع انصصخ ول امأ ؛ ةيآلا ليطعت مزل ةبوتلا لبق ةريبكلا ىلع هلمحت ل ولف
 حيجرت ةلزتءملا تلاق « لديطعتلا نم نوهأ صيصختلا نأ مولعمو مومعلا صيصخت الإ هنم مزلي مل

 لبس لع ذحيو نعلي قسافلا نأ لع تقفتا ةمآلا نأ وف : اهوأ « هوجو نم ىللوأ ديعولا بناج

 باقعلل امحتسم ناكاذإ و باقعلل قحتسم هنأ ىلع لدي كلذو ىرخلا لهأ هنأو باذ-ءلاو ليكنتلا
 ىلع احجار ديعولا بناج ناكاذه تبث اذإو , باوثلل ًاقحتسم ةلاحلا كلت ىف قبي نأ لاحتسا

 بضعو)نمؤملا لئاقفف ) ىلاعتهلوةفنآر قلاامأ ؛ عامجإلا و نآر قلاف نعلي هنأ ناب امأ . دعولا بناج
 ىلع دحي هنأ امأو « رهاظف عامجإلا امأو ( نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ ) هلوق اذكو ( هنءاو هيلع هللا

 ( هللا نم الاكن ابسك امي ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ) ىلاعت هلوقلف ليكنتلا ليبس
 امأو ( نينمؤملا نم ةفئاط امهءاذع دبءشيلو ) ىازلا ىفىلاعت هلوةلف باذعلا ليبس ىلع دحب هنأ امأو

 ىلإ ( هلوسرو هللا نوبرا< نيذلا ءازج ا]) قيرطلا عاطق ىف ىلاعت ةلوةلف ىزخلا لهأ مسنأ
 قساسفلا نوك تبث اذإو ( ميظع باذع ةرخأالا ىف مل و ايندلا ف ىزخ مهل كلذ ) ىلاعت هلوق

 امهةحتسا ىتمو امد ايف ًاًمداعسم ناك نم و مذلاو باذعلل قحتسم هنأ تبث تافصلا هذه غو و

 لاحم امهقاق>تسا نيب عمجاف نايفانتم باقعلاو باوثلا نآل باوثلل اةحتسم قس نأ عنتمأ اماد

 تايآ نأ : ابيناثو  دعولا بناج ىلع حجار ديعولا بناج نأ تبث بارثلا اةحتسم قبيل اذإو

 دانسفلا ىلع اولبج سانلا نأ : اهثلاثو « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ةصاخ ديعولا تانآو ةماع دعولا

 نه لواآلا نع باوجلا انلق :ىكوأ د,عولا بناج ناكف ؛دشأ رجزلا ىلإ ةجالا تناكف ملظلاو
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 رابخالاو نآرقلا ىف ءاجام ةرثكل ىلوأ وفعلا تايآ حيجرت ناآلو : لكلاديعولا ديفي هومرك ذامو
 . وفعلا َْق بيغرتلا نم

 عقو امل لوقت مث نآرقلا ىف ةريثك ىهو دءولا تامومعب كسمتن نأ : ةسماخلا ةجحلا

 تامومع نأ ( اهدحأ ) : هوجو نمدانعم حيجرتلاو ؛ قيفوتلا نم وأ حيجرتلا نم دب الف ضراعتلا

 , ةقفلا لوصأ ىف هتمح ىلع انالد دقو عرشلا ىف ريتعم رمأ ةلدآلا ةرثكب حيجرتلاو رثك أ دعولا
 ةبهذم تناكامتإ ةنسحلا نأ ىلع لدي ( تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ ) ىلاعت هلوق نأ ( ابيناث )و
 ةنح لك ن وكت نأ ءاعإلا اذه ىك-< بجوف ةقفلا لوصأ ىف تبث ام ىلع ةنس> اهنوكل ةئيسلل

 قبيف مماثيس بهذت ال اهنإف رافكسلا نم ةرداصلا تانسحهلا قح ىف هب لمعلا كرت ةئيس لكل ةبهذم

 الف ةئيسلاب ءاج نمو اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ) ىلاعت هلوق ( اهئلاثو ) . قابلا ىف هب الومعم

 ةثام ةلبذسلكفف لبانس عبس تتبنأ ةبح لثك ) لافف ةزشعلا ىلع داز ىلاعت هنإ مث ( ابلثم الإ ىزحي
 ةئيسلاب ءاج نمو ) لاقف ةئيسلا بناج ىف امأو ( ءاشإ نا فعاضي هللاو ) لاقف هيلع داز مث ) ةيخ

 بناج ىلع ىلا-عت هللا د:ع عجار ةنسلا بناج نأ ىلع ةلالدلا ةياغ ىف اذهو (املثم الإ ىزحي الف

 تادلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ) ءاسنلا ةروس ىف دءولا ةبآ ىف لاق ىلا هنأ ( اهعبار ) و . ةئيسلا

 ( البق هللا نم قدصأ نمو ًاةح هللا دعو ًادبأ اهيف نيدلاخ راهنآلا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخ دنس

 . ًاقح هللا ديعو عضاوملا نم ءىث ىف لقي ملو ديك أتلل هركذ امنإ ( ًافح هللا دعو ) هلونذ

 ىلاعت هلوق ( امدماخ ) و ؛ ديعولاو دعولا لوانت, « ةيآلا ( ىدل لوقلا لديبام ) ىلاعت هلوق امأ

 هيسكي اماف املس نمو ءاي>ر ًاروفغ هللا د هللا رفغتسي مث هسفن مظي وأ موس: لمعلا قول

 ءاوش هن | أنهم 0 رصف هب ودلا ريغ وهو ةرفغملا بالط رافغتسالاو ) ميك املع هللأ ناكو هسفن ىلع

 لاق لب ًابقاعم ًابذعم هللا دب هنإذ امثإ بسكي نمو لقي لو هل هللا رفغ رفغتسا اذإف بتي مل وأ بان

 متسحأ نإ ) ىلاعت هلوق هريدظنو حجار ةنبيوللا بناج نأ ىلع اذه لدف (هسفن ىلع هبسكي اءاف )

 هداعأ نأب هناسحإ ربظأىلاعت هناكف اهل متأسأ متأسأ نإ ولقي ملو ( ابلف مأسأ نإو مكسفنال متاسحأ
 حجار ةنسلا بناج نأ ىلع لدي كلذلكو ةدحاو ةرم الإ اهرك ذي ل نأب هتءاسإ هيلع رتسو نيترم

 وفعلا الإ لوانتي ال ( ءاشي رمل نود ام رفغيو ) ىلاعت هلوق نأ ىلع انللد دق انأ ( امسداس ) و

 الإ نسحتال ةداعإلاو نيترم ةدحاولا ةروسلا ىف ةيآلا هذه داعأ ىلاعت هنإ مث ةريبكلا بحاص نع

 الو ةدحاو ةروس ىف ال دحاو ظفلب ةذاعإلا هجو ىلع ديعولا . تايآ نم اًديَش رك ذن مو ديك أتلل
 ابعباس )و . متأ تائيسلا نع وفعلاو تانسحلا ىلع دعولا بناحب هللا ةيانع نأ ىلع لدف نيتروس ىف

 كزطو:نيبناجلا: نك لإ. ليوأأتلا كف رضا ند دب الف مت راعتا امل .انيعولا,ولغولا | كاوا نأ
 لامه وا فردا ف قيسحتسها دعولا 1ع وحلا .نالل دخولا ىلإ ةفّريط قمر كلجأ ديغرلا للإ [ليمأتلا

 ( اهنماث ) و ٠ دعولا ىلإ هفربص نم ىلوأ ديعولا ىلإ ليوأتلا فرص ناكف فرعلا ىف حبق دعولا
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 ةثالثلا هذه لكن ارفغ نأ الإ ةبوثلا لبقو ةبوتلا دعب ةريبكلاو ةريغصلا هيف جردني كلذو كرشلا

 رفغيو) هلوقف ضعبلا نود ضعبلل اراك رفغي نأو دحأ لكل اراك رفغي نأ لمتحي هناأل نيمسق لمتحي
 ىلاعت هنأ ىلع لدي ( ءامشي نمل ) هلوق مث « ةثالثلا هذه لك رفغي ىلاعت هنأ ىلع لدي ( كلذ نود ام
 مسن ال ليق نإف ءانلوصأب قئاللا وه هجولا اذهو « ضعبلل لب لكلا ال ءايشالا كلت لك رفغي
 ظاقسإو باقعلا طاقسإ ةرفغملا نأ هنامب ةرخآلا ىف ةاصعلا بذعي ال ىلاعت هنأ لع لدت ةرفغملا نأ
 راعشإ ال كرتشملا ردقلا ءازإب عوضوملا ظفالاو امئاد الوأ امئاد باقعلا طاقسإ نم معأ باّيعلا
 تب“ اذإ . مثادلا طاقسإلا ىلع هيف ةلالد ال ةرفغملا ظفل نذاف نيديقلا كنيذ نم دحاو لكب هل

 رخؤيو ايندلا نع كرشلا ةبوةع رخؤي ال ىلاعت هللا نأ دارملا نوكي نأ زوجي ال مل لوقنف اذه
 رافكملا ًاذيرزم ىرن ال نحن و اذه حصي فيك لاقي ال « ءاشي نمل ايندلا نع كرشلا نود ام ةبوقع
 6 ايندلا ف كلدشلا باع رخؤي ال هللا نأ ةيآلا ريدقت لوقن ازال نينمؤألا ىلع ايندلا باّقع َّق

 ليجعتب نيقيرفلا الك في وخ كاذب لص ءامثي نمل ايندلا ف كرشلا نود ام باقع رخؤرو ءاشإ

 كلذ لعفي ال ناكنإو هباقع لجعي نأ ءالؤه نم دحاو لك زيوجتل قاسفلاو رافكلل باقعلا
 هلمح نكم ال هنإ مئلق لف ماودلا ليس ىلع طاةسإلا نع ةراع نارفغلا نأ انملس . مهنم يغكت

 لودصأ ىلع ةينبم ىهف : لوألا ةثالثلا هوجولا امأ ؟ ةريغصلا بحاص ةرفغمو بئاتلا ةرفغم ىلغ
 هجولا امأو «ةبوتلا دعب ةريبكلا بحاصو ةريغصلا بحاص ةرفغم بوجو ىهو اهب نولوةي ال
 « لك » ظفل لاخدإ حصل هنأ هيلع ليلدلاو مومعلا ديفي ( كلذ نودام ( هلوق نأ مسن الف : عبارلا

 ولو كلذ نود ام ضعب رفغيو كلذ نود ام لكرفغي و لاقي نأ لدم هيلع لدبلا لع « ضعب » و

 بحاصب هصصخن انذكلو مومعلل هنأ انءلس «كلذ حص امل مومعلا ديفي ( كلذ نود ام ) هلوق ناك
 صخخم اهنم دحاو لكديعولا ىف ةدراولا تايآلا نأل كلذو ةبوتلا دعب ةريبكسلا بحاصو ةريغصلا
 ىلع مدق» صاخلاو ىصاعملا عين ةلوانتم ةيآلا هذهو انزلاو لتقلا لثم رئابكلا نم دحاو عونب

 انلمح اذإ انأ : لوآلا نع باوجلاو « ةيآلا هذه ىلع ةمدقم نوكست نأ بحب ديعولا تايآف ماعلا
 باع نم رثك أ ايندلا ىف نيكرشملا باقع نوكي نأ ةيآلا مكحب بجو باقعلا ريخأت ىلع ةرفغملا
 ال ولو ) ىلاعت هلوق ليادب كلذك سيل هنأ مولعمو « ةدئاف ليصفتلا اذه ىف نكي مل الإو نينمؤألا
 مل هلرق . ةيآلا ( ةضف نم ًافقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو ةمأ شانلا نوكي نأ

 ةيهاملا ىلإ ةراشإلا ديفت « ام » هلوق نآل انلق ؟ مومعلا ديفي ( كلذ نود ام ) هلوق نإ متلق
 ىفف اهرفخي هنأب ًاعطق مكح دقو ةدحاو ةيهام ةيهاملا هذهو ؛ كرشلا نود اننا ةفوضوملا
 ءانثتسا حمصي هنالو مومعلل هنأ تبثف  نارفغلا ققحت بجو ةيهاملا هذه ابيف ققحتت ةروص لك
 صخأ ديفولا تايآ هلوق امأ ؛ مومعلا ىلع لدت ءانثتسالا ة ةيديعولا دنعو اهنم تناك ةيصعم ىأ
 ضعبلا نود ضعبلا نع وفعلا ديفت امال اهنم صخأ ةبآلا هذه ركل انلق ؛ ةيآلا هذه نم
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 نوكتت نأ امإف باقعلا قحتسي نم ىلإ ةبسنلاب ربظت امنإ هتحر نأ وهو : ىتاثلا مسقلا امأ . انهه
 بجاو كلذ كرت نآل لطاب اذهو ٠ قدتسملا باذعلا ىلع دئازلا باذعلا كرت ىلاعت هنال هتمحر
 قبف « انملظ ام هنأ لجال انيلع احر ملاظو رفاك لكن وكي نأ مزاي هنألو ةمحر ىمسي ال بجاولاو
 ىف الو ةريغصلا بحاص ق> ىف ققحتي آل كلذو قحتسملا باقعلا كرت هنأل امحر نوكي امنإ هنأ

 كرت هنآل تاصح امنإ هتمحر نأ ىلع لدف ؛ بجاو مهماقع كرت نآل ةبوتلا دعب ةريبكلا بحاص قح

 فياكتلاو قالا نأ لجالل هتمحر نوكنت نأ زوحيال مل:ليق نافءةب رتلا لبق ةريبكلا بحاص باع

 ديفي هناف لوألا امأ : انلق ؟ ةريبكلا بحاص باّقع نع فذخي ىلاعت هنالو « لضفت الك قزرلاو
 مظعأ ةرخآلا ىف هتمحر نأ ىلع ةعمت< ةمآلا نأ عم ةرخآلا ىف هتحر نبأف ايندلا ىف اميحر هوك

 ةلزتءملا لوق !ذكه زئاج ريغ باذعلا .نع فيفختلا مكدنع نلف, ىناثلا:امأ و: .انندلا .ىف.ةتحتر نم

 نم لك نال وفعلا زاوج تبث ةيالا هذه ىضتقم فيفختلا لوصص> تبث اذإ « ةيديعولا

 . رخآلاب لاق امهدحأب لاق

 ( ءاشي نأ كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نرأ رفذي ال هللا نإ ) ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةجحلا

 ةبوتلا دعب ةريبكلا بحاص الو ةريغصلا بحاص لوانتي نأ زوج ال « ءاشي نأ » لوقنف

 ةريغصلا ىلع هلمح زو ال هنإ انلق امإو «ةبوتلا لبق ةريبكلا بحاص هنم دارا نوكي نأ بجوف

 رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ) ىلاعت هلق نأ : اهدحأ : هوجول ةبوتلا دعب ةريبكلا لع الو
 اذإو عمسااو لقعلا هيلع لد اقاقحتسا هرفخي ال هنأ ال الضفت هرفخي ال هنأ هانعم ( كلذ نود ام

 نود ام نارفغب لضفتيو ىأ ( ءاشي نا كلذ نود ام رفغيو ) هلوق ىنعم نوكي نأ مزال كلاذك ناك

 لضفتيال نالف لاق ول هنأ ىرت الأءدحاو .ىش ىلإ نيبجوته تاثإلاو ىنالا نوكي ىحكرشلا كلذ

 ةريغصلا بحاص نارفغ ناكاملو ؛ ًامظتنم ًامالك نكي مل قحتسا نأ. امنود ام ىطعيو رانيد ةثاسمب
 هلوق ناكول هنأ : اهناثو « ةيآلاب نيدارم امهنوك عنتما ًاقحتسم ةبوتلا دعب ةريبكلا بحاصو

 زيبكل قبب مل رئاغصلا باحصأو نيبئاتلاكنيقحتسملا رفغي هنأ ( ءاشي نا كلذ نود ام رفغيو )

 دنع هرفغي الو قاقحتسالا دنع كرشلا نود ام رفغي (كىلاعت هنأل ىنعم كرشلا نود ا: كرشلا

 قل الف قاقدتسالا مدع دنع هرفغي الو قاةحتسالا دنع كرشلا رفغي كلذ ىف قاقدتسالا مدع

 ىلعقلعم ريغ بجاولاو بجاو رئاغدلا باكأو نيبئاتلا نارفغ نأ : اهثلاثو : ةدئاف زييعلاو لصفلل

 وه بجاولاف هكرتي هكرت ءاش نإو هلعفي هلعف هلعاف ءاش نإ ىذلا وه ةئيشملا ىلع قلعملا نآل ةئيشملا

 نوكت نأ زو الف ةئيشملا ىلع ةقلعم ةيأآلا ىف ةروكذملا ةرفغملاو ؛ ىنأ وأ ءانك لعق ومافي ال اقل

 ىلعةنيبم اهرسأب هوجولا هذه نأ مءاوءرئاغصلا بادأو نييئاتلا:ةرفغم ةيآلا ىف ةزوكذملا ةرقخلبل

 الف نحن امأو « ةبوتلا دعب ةريبكلا بحاصو ةريغصلا بحاص نارفغ بحب هنأ نم ةلزتعملا لوق
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 .انيهذم وه كلذو هباقع نسحي نمع باقّعلا طاقسإ نع ةرابع وفعلا نأ انيلعف « ةدئاف ريغ نم

 ٍتنذلا رفاغ )ىلاعت لاق: ًارافغو ًاروذغو ًارفاغ ىلاعت هنوك ىلع ةلادلا تايآلا : ةيئاثلا ةجحلا

 كنارفغ ) لاقو ( بات نمل رافغل ىنإو ) لاقو ( ةمحرلا وذ روفغلا كبرو ) لاقو ( برتلا لباقو

 بج وف هيأقع نسحب ال نمع باقعلا طاقسإ نع ةرابع تسيل ةرفغملاو ( ري_صملا كيلإو انبر

 لطاب لوالا هجولا نأ انلق امنإو « هباقع نسح ندع باقعلا طاقسإ نع ةرابع كلذ نوكي نأ
 اذه قد ١ لوالا ىلع هانامح ولو دايعلا ىلع نائتمالا ضرعم ىف ةرفغملا ةفص رك ذي ىلاعت هنآ

 مذلا قحتس ال هلعف ول هناف هسفن ىلإ نسحأ هنأأك لب دبعلا ىلع ةنم نوكي ال حيبقلا كرت نال ىنعملا

 كلذ لطب املو دبعلا نم ءانثلا قحتسي ال حئابقلا كرتب وهف ةيهلإلا دح نع جورخلاو موللاو

 ريخأت ىلع ةرفغملاو وفعلا لمح ذوي ال مل ليق نإف . بولطملا وهو ىناثلا هجولا ىلع هلمح نيعت
 هلوق ايندلا نع باذعلا ريخأت ىف لمعتسم وفعلا نأ ىلع ليلدلاو ةرخآلا ىلإ ايندلا نم باقعلا
 ىلإ هريخأت لب باقعلا طاقسإ سيل دارااو ( كلذ دعب نم مكنع انوذع مث ) دوويلا ةصق ىف ىلاعت

 ىأ ( ريثك نع اوفعيو مكيديأ تبسك اهف ةبيصم نم مكباصأ امو ) ىلاعت هلوق كلذكو ةرخآلا

 الو مبونذبف ةلجعملا ةبوقعلا ةهج ىلع وأ ةنحلا ةبج ىلع ام] هباقع بئاصم نم ىلاعت هللا لجعي ام
 ( مالعالاك رحبلا ىف زاوجلا هتابآ نمو ) ىكلاعت هلوق اذكو « اهنم ريثك ىلع باقعلاو ةنحلا لجدي

 كلم الو نركلهاأل نبك الهإ ءاش ول ىأ ) ريثك» نع ةشرو اوبسك/ ايه نش وب 5 ) هلوق ىلإ

 يجو كلذكا ناكاذإلو م هلا أ ,ىأ درثآ امنع قم ملصأ ىفعلا :: اواو: باوثذلا نم ريثك لع

 دارا سيلو (.ىث هيخأ نم هل نع نف ) ىلاعت لاق اذهل ةلازإلا وفعلا نم ىمسملا نوكي نأ

 ىلإ ريخأتلا هنم دارملا سيلو ( ىوقتلل برقأ اوفعت نأو ) هلوق اذكو ةلازإلا لب ريخأتلا هنم
 رخأ اذإ ميرغلا نأ ريخأتلا لوانتي ال وفعلا نأ ىلع لدي امو ؛ قلطملا طاقسإلا لب مولعم تقو

 ريخأتلاب هريسفت نكسمي ال وفعلا نأ تبثف هنءافع هنإ لاقي هطةسأ ولو هنع افع هنإ لاقي ال ةبلاطملا

 اهإ هناحبس هتمحر نأ اهم لإلدتسالاو ام>ر انامحر ىلاعت هنوك ىلع ةلادلا تايآلا : ةثلاثلا ةجحلا
 يناقعلا نوت, نيذلا ةاضعلا "كول كياوتلا نوقجتتسي.نتثلا.نيميظملا ىلإ ,ةيسنلاب ىبظق نأ
 وأ مهقح وه ىذلا باوثلا مثاطعأ ىلاعت هناأل لصحت نأ امإ مهةح ىف هتمحر نآل لطاب لوآلاو

 الأ ةمحر ىمسي ال بجاولا ءادأ نآل لطاب لوآلاو مهقح نم ديزأ وه امب مييلع لضفت هنآل

 ىطعأ هنإ ىطعملا ىف لاقي ال ًافيلكت و ًارهق هنم اهذخأف رانيد ةئام ناسنإ ىلغ هل ناك نم نأ ىرت
 هقح وه ىذلا ٍباوثلا نم ذنخأ امب راص فاكملا نآلل لطاب ىناثلاو , ةمحر ردقلا كلذ ذخألا

 ىرت الأ « ةمحر ةتبلا ىمست الو ماعنإلا ىف ةدايز ىمست ةدايزلا كلتف لضفتلا كلذ نع ىنغتسملاك
 ىلإ مض ناطلسلا نإ مث ةاءاك كامو ةميظع ةوزث هل ريمأ هتمدخ ىف ناكاذإ رظعملا ناطلسلا نأ

 اذكتف هيلع مامنإلا ىف داز لاقي لب همحر ناطل.لا نإ لاقي ال هنإف ىرخأ ةكلم كلما نم هلام
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 ريسفتىف هنايب قيس اس نمؤم هنإ انلاام]و ىزخي ال نمؤالاو نمؤ» ةريبكلا ب>اص نال ىزخم ال
 ىزخم ال نمؤملا نإ انلق امن]و ؛ نمؤ» ةريبكلا بحاص نأ نم ( بيغلاب نونمؤي نذلا ) هلوق
 نإ ) هلوق :اهيناثو ( ( هعم اونمآ نيذلاو ىبللا هللا ىزخي ال موي ) ىلاعت هلوق : اهدحأ . هوجول
 ىلعو ًادوءقو ًامايق هللا نورك ذي نيذلا ) ىلاعت هلوق : اهلاثو ( نيرفاكلا ىلع ءوسلاو مويلا ىزخلا

 باجتساف ) لاق ىلاعت هنإ مث « ( ةمايقلا موي انزخت الو ) اولاق مهنأ مهنع يح نأ ىلإ ( ممونج
 قلخ ىف نوركفتيو م-مونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نورك ذي نيذلا نأ مولعمو ( مهبر محل

 اولاق مهنأ مهنع هللا ىكحاملف ؛ رخلا براشو ىنازلاو ىصاعلا هيف لخدي ضراآلاو تاومسلا

 اب تبثف ؛ مهيزخي ال ىلاعت هنأ تبث كلذ ىف مهل باجتسا ىلاعت هنأ نيب مث ( ةمايقلا موي انزخت الو )

 هلوقل ىرخأ دّقف رانلا لخدأ نم لك نإ انلق امن]إو « ةلبقلا لهأ ةاصع ىرخال ىلاعت هنأ انركذ
 ةزيكسلا بءاص نأ نيتمدقملا نيناه عومجع تددؤ ) هتب زخأ دق رانلا لد” نم كنإ انبر ( ىلاعت

 انمب نونمؤي نيذلاو ) هلرق وحن دعولا ىف ةدراولا ةريثكلا تامومعلا : رشاعلا . رانلا لخدي ال
 مم كئاوأو ممر نم ىده ىلع كثاوأ «نونقوي مم ةرخآلابو كلبة نم لزنأ امو كسيلإ لزنأ

 ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ لاقو ٠ نمآ نم لك ىلع حالسفلاب  مك-خ (نوحلفملا
 الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع ممرجأ مباف أاص لمعو رخآلا مويلاو.هللاب نمآ نم نيئباصلاو

 لاقو دحاو لمعي ثايثإلا هيف كيف تابثإلا ىف ةركن ( ًاحلاص لمعو ) هلوقف ( نونزحي مه
 ةريثك اهنإو ( ةنجلا نولخدي كئاوأن نمؤم وهو ىثأ وأ رك ذ نم تاحلاصلا نم لمعي نهو)

 اسسمنأ هوجولا هذه نع باوجلاو . ةلاسرلا كللت علاطيلف اهدارأ نم ةدرفم ةلاسر هيف انلو ادج
 ةعضوم ْق ءىجب تايآلا هذه نم دحاو لك ريسفت ف مالكلاو 1 ديعولا تامودعب ةضراعم

 داقف ضعتبلا ىف اوفتوتو ضعبلا ق- ىف وفءلاب اوعطق نيذلا اننباحصأ امأ « ىلاعت هللا ءاش نإ
 ًاروذغ ًاوفع ىلاعت هللا نوك ىلع ةلادلا تابآلا : : ىلوألا ةجحلا ٠ تايآب نآرقلا نم اوجتحا

 هلرقو ( نولعفت ام ملعيو تائيسلا نع اوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو) ىلاعت هلوقك

 روجلا هتاآ نمو ) هلوقو ( ريثك نع اوفعيو كيدي تبسك ايف ةبيصم نم مكباصأ امو ىلاعت

 ةماآلا تعمجأ ًاضيأو ( ريثك نع فعءيو اوبسكامب نهقبوي وأ ) هلوق ىلإ ( مالعالاكر حبلا ىف
 نوكي نأ امإ وفعلا : لوقنف وفعلا هئامسأ ةلمج نم نأ لع اوعمجأو هدابع نع اوفعي هللا نأ ىلع

 « لطاب ىناثلا مسقلا اذهو « هباقع نسحال نمع وأ هباقع نس نمع باقعلا طاقسإ نع ةرابع

 نأ ىرت الأ , افع هنإ لاقي ال لعفلا اذه لثم كرت نمو « حيبق هباقع نسمح ال نم باقع نآل

 هكرتف هبذعي نأ هل ناكاذإافع هل لاقي ا . هنع افع هنأ لاقي ال ًادحأ ملظي مل اذإ ناسنإلا

 هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو ) لاق ىلاعت هناآلو ( ىوقتلل برقأ اوفعت نأو ) لاق اذهلو

 ًاريركت كلذ ناكل بئاتلا نع باقعلا طاقسإ نع ةرابع وفعلا ناك ولف ( تائيسلا نع وفعيو
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 . ملعأ هللاو ًايوق نوكي ال مومعلل اهتدافإ

 نإ ) ىلاغت هلوق ) لوألا ) هوجوب اوجتحا دقف رئابكلا لهأ نع باقعلا نب اوعظق نيذلا امأ
 بذك نم ىلع باذعلا نأ انَبا] ىحوأ دق انإ ) ىلاعت هلوقو ( نيرفاكلا ىلع ءونملاو ويلا ىرخلا

 لصحال نأ بجوف رفاكلاب ةصتخم باذعلاو ءوسلاو ىزلا ةيفام نأىلع ةبآلا هذه تلد ( ىلوتو
 اوفرسأ نيذلا ىدابعاي لق ) ىلاعت هلوق ( ىناثلا ) نب رفاك-لا ىوس د>أل ةيهاملا هذه دارفأ نم درف

 بوثذلا لك فذي هنأب ىلاعت مح ( ًاعيمج بونذلا رفخي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع
 كبد نإو ) ىلاعت هلوق (ثلاثلا)بو:ذلا لك نارفغب عطقلا ديفي اذهو ؛اهريغ الو ةبوتلا ربتعإ ملو

 هتيأر ىأ هلكأ ىلع كلملا تزأر : كلوةك لاحلا ديفت « ىلع » ةماكو ( مهملظ ىلع ساذلل ةرفغم وذل

 مظلاب لاغتشالا لاحو مظلاب مهلا ختشا لاح هللا ل رفغي نأ بجو ائبه اذكف لكلاب هلاختشا لاخ

 رفغي نأ ةبآلا هذه ىضتقمو ةبوتلا نودب نارفغلا لصح هنأ انءلعف مهنم ةبوتلا لوصح ليحتسي

 قابلا ىف هب الومعم قف كانه هب لمعلا كرت هنأ الإ ( ميظع مظل 7 نإ ) ىلاعت هلوقل رفاكلال

 الإ اهالصي ال ىظلت ًاران ميرذنأف ) ىلاعت هلوق ( عبا را ةيصعملا نم الاح ملفعأ كلا نأ قرفلاو
 الإ اهالصيال نإ لاق ىلاعت هن ”مكف ةلاع ال ةيظاتم | مناف راث لكو (ىل ولو بذك ىذلا قشالا

 ملأ اهتزخ مهلأس جوف اهيف قل املك ) ىلاعت هلوف ( سماخلا ) ىلوثملا ثذكملا وه ىذلا قشألا
 ةكللد ميك لالضفالإ مت أ نإ ءىث نم هللا لزن ام اناقو انبذكف ءريذن انءاج دقىلب اولاقريذن ما
 هلبق لوي ايلا 0 ىف ةصاخ ةرآلا هذه لاقي ال بذكم رانلا لفأ عسيمج نأ ىلغ ةيآلا

 ذاك لوف رهو: افك امل[ وكم اتق وقل أ ءاذ] ؛ زيهمملا نثاَو مج باذع مهرب اورفك نيذالو )

 ريذن انءاج دق ىلب ) اولاق نيذلا مثو رافكسلا ضعب ىف ةصوصخ اهنأ ىلع لدي اذهو ( ظيغلا نم زيمت

 هذه لبق ام ةلالد لوقت انآل رافككلا عيمج لوق نم اذه سيلو ( ءىث نم هللا لزن ام انلقو انيذكف
 : اهدعب أم مومغ نم عنم ال رافكلا ىلع ةيآلا

 لزنام نولوي اوناك ىراصتلاو دوويلا ناف « مسن ال اناق رافكسلا لوق نم سيل اذه نإهلوق امأ

 ءىثث نم هللا لزن ام نولوقي اوناك مهنأ مهيلع قدص دقف كلذك ناك اذإو ء دمع ىلع ءىمث نم هللا
 رفاكلاب صتخي نأ بجوف ةغلايملا ءانب اذهو ( روفكلا الإ ىزاحي لهو ) ىلاعت هلوق ( سداسلا )

 امأف ) لاق مدوسو هوجولا ضب : نافنص سانلا نأ ربخأ ام دءب ىلاعت هنأ ( عباسلا ) . ىلصألا
 ( نهاثلا ) و . رافكماا 2 ؟ذذ ( باذعلا اوةوذف منا لعل مهرفك أ 5-5 تدوسا نيذلا

 نأ اب مخ و رةباسلا . هفايصأ هن الث نيالا لعج ام دعي ىلاعتز هنأ
 اوناكو ) هلوقب رافك مهنأ نيب مث رانلا ىف ةمأشملا باححأو ةنجلا ىف ةنءيملا باتحأو نيقباسلا

 ىزخم ال ةريبكلا بحاص نأ ,( عساتلا ) ( نوثوعبمل انئأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذئأ نولوةي

 ةرييكلا بحاص نإ انلق امن و راتلا لخدي ال ةريبكلا بحاص نذإف ىرخم هنإف رانلا لخدأ نم لكو
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 غييصلا هذه نأ تبثف ء فرعملا عجبا ظفل ىف كلذكو « اضن هيلع ضعبلا ظفل لاخد]و ًاريركت

 قارغتسالا ةرات اهنم دارملاو « هللا باتك ىف تءاج غيصلا هذه نأ وهو : ىتاثلا . مومعلا ديفت ال

 دبالو لصآلا فالخ كارتشالاو زاجلاو ةصوصخم نآرقلا تامومع رثك أ نإف ء ضعبلا ىرخأو
 رثك آلا ةدافإ ىلع لمحت نأ وه كلذو صوصخ#لاو مومعلا نيب كرتشملا ردقلا ىف ةقيقح هلعج نم
 مومعلا تدافأ ول غيصلا هذه نأ وهوا! .”كلاثلا . دنضيإال وأ قارغتشالاادضي:هنأ نابب ريغ نم

 هذه لاخدإ نس> ثيخ لاءلصاخلا ليصحت نآل ابيلع ديك أتلا ظفل لاخدإ لا>تسال“ةيعطق ةدافإ
 ةيعطق ةداف] نكسلو ىنعم ديفت امنأ انيلس « ةلاع ال مومعلا ىنعم ديفت ال اهنأ انملع اريلع ظافلألا

 نع نوبي ام ًاريثك سانلا نأ ةرورضااب مولءملا نم نآل ًاعطق لطابو عونمب لوألا ؟ ةينظ وأ

 تناك اذاف ( ءىش لكنه تيتوأو ) ىلاعت هلوةك ةغلابملا ليبس ىلع عيمجاو لكلا ظفاب رثك آلا
 كسلا زحي مل ةينظلا لئاسملا نم تسيل ةلأسملا هذهو « ةينظ ةدافإ مومعلا ىنعم ديفت ظافلألا ءذه
 هجويال نأ طارتشا نم دبال نكسلو ةيعطق ةدافإ مومعلا ىنعم ديفت اهنأ انيلس « تامومعلا هذهب اري

 ءىث دجوي مل هنإ مئاق ملف ماعلا ىلإ صيصختلا قرطت زاوج ىف عازن ال هناف ٠ تاصصخملا نم ءىث

 مدع نأ ملعت كنكل تاصصخملا نم ايش هجن لف انثحي لاقي نأ بابلا ىف ام ىصقأ ؟ تاصصخلا نم

 ىلع ةفقوتم قارغتسالا ىرعل ظافلالا هذه ةدافإ تناك اذإو .٠ دوجولا مدع ىلع لدي ال نادجولا

 نأ بجوف مولعم ريغ طرش ىلع ةفوقوم ةلالدلا تناك مولعم ريغ طرشلا اذهو « تاصصخلا ىفن

 ملمأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق ماقملا اذه دكؤي اسمبو  ةلالدلا لصتال
 اونمآ دق مهنم ًاموق اندهاش انإ مث «نونمؤي ال مهنأ اورفك نيذلا لك ىلع مكح ( نونمؤي ال ممرذنت

 تناك نإو اي آل وأ لوسفلا ةعوضوم تسدل ةغرملا ةنه.نال ام] يريم الايدجب أتم ال

 نودلعي اوناكملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نامز ىف ةنيرق تدجو دق هنأ الإ ىنعملا اذهل ةعوضوم

 انملس ؟ انهه هلثم زو ملف كانه ناكام امأو . صوصخلاوه مومعلااذهنمىلاءت هللادارم نأ املجأل
 ةسنلاب وفعلا تايأ. نآل انعم ناحجرلا و امل ةصصةع,وفعلا تادآ[نكل صخلا نآي سا

 دجوي مل هنأ انماس « ةلاح ال ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ماعلا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ديعولا تايآ ىلإ
 نم اّنعم وهو حيجرلا نم دب الو دعولا تامومعل ةضراعم ديعولا تامومع نكلو ضصخلا

 رهتشا دق هنأ : ىنادلاو ءديغولاب ءاقولا نم مركلا ىف لدأ دعولاب ءافولا نأ : لوألا ؛ هوجو
 ثلاثلا ؛ ىلوأ دعولا تامومع حيجرت ناكف هيلع ةبلاغو هبضغ ىلع ةقباس هللا ةمحر نأ رابخألا ىف

 املس , ناحل هللا قح نم |سصخ لاري وإ حلا | قدسو ديلا قس تح و د اهنإ 0

 تامومعلا ىف ةعطاق نوكت الف رافكلا قح ىف تلزن تامومعلا هذه نكلو ضراعملادجويمل هنأ
 ًاريثك انيأر امل نكلو ؛ كلذك هنأ به انلق ٠ ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةريعلا ليق ناف
 نأ انيلع, طقف ةصاخلا باسالا كلت دارملاو . ةضاخلا تاشاإلا ف تدرو ةماعلا طانل لف

 «8 - رخل 6و
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 لاق كاذ وف لاق ىلب تلاق ؟ كءعطق نم عطقأو كلصو نم لصأ نأ نيضرت الأ معن لاق « ةعيطقلا
 ضراألا ىف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لوف ( متاش نإ اؤرقاف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 عطاق ديعو ىف صن اذهو ( مراصبأ ىمعأو مبمحأف هللا مهنعل نيذلا كئلوأ ؛ مكماحرأ اوعطقتو
 محرلا تقاخ نمحرلا انأ د ىلاعت هللا لاق فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ىفو ؛ ةيآلا ريسفتو محرلا

 ةنأ ةركب ىلأ كيدح ىو « ةتعطق ابخطق نمو هتلصو ارلصو نفث ىمسا نماهما احلا تققشَو
 ىف هرخدب ام عم ايندلا ىف ةبوقعلا هبحاصل هللا ل_جعي نأ ردجأ بنذ نم ام د لاق مالسلا هيلع
 ضعبل مالسنلا هيلع لاق لاق لبج نب ذاسعم نع : عبارلا ( محرلا ةعيطقو ىغبلا نم ةرخآلا
 ايما وكاس الآواهؤاديعيب نأ لاق ملعأ هلوسرو هللا اولاق ؟ دابعلا ىلع هللا قح ام » نيرضاحلا

 طرشلاىلع قاعملا نأ مولعمو « مهمذعي ال ومحل رفغإ نأ لاق ؟ كلذ اولعف اذإ هللا ىلع مبقح اف لاق
 لوءسرلاق لاق ةركب ىنأ نع : سماخلا . هودبعي مل اذإ مهل رفغي ال نأ مزليف طرشلا مدع دنع مدع
 ىف لوتقملاو لتاقلاف هبحاص امهدحأ لتقف امهيفيسب ناءلسملا لتنقا اذإ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 « هبحاص لتق ىلعأسيرح ناك هنإ لاق ؟ لوتقملا لاب اف لتاقلا اذ-#ه هللا لوسراي لاقف ءرانلا

 ةضفلاو بهذلا ةينآ ف برشي ىذلا » مالسلا هيلع لاق تلاق ةيلس مأ نع : سداسلا . لسم هاور
 ىذلاو » ماللا هيلع لاق لاق ىردخلا ديعس ىأ نع : عباسلا « منج ران هنطب ىف رجرحي اسفإ

 نآلف مهضعيي رانلا اوقحتسا اذإو « رانلا هللا هلخدأ الإ لجر تيبلا لهأ ضغبي ال هديب ىسفن
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ انأ : ةريره ىأ نود قمعئاتلا ءلؤوأ مباتَقب اهوةحتسي

 هءاجذإ لسو هيلع هللا لص هللا لوس رلجر ظفح اهنيبف ىرقلا ىداوب انك نأ ىلإ ربيخ ماع ىف ملسو
 ىلا ةلمشلا نإ هديب ىسفن ىذلاو ال » متلي لوسر لاق ٠ ةنجلا هل اًئينه سانلا لاقف هلتقو موش

 كارشب لجرءاج كلذب سانلا عم اءلف « ًارانهيلع لعتشتل مساقملا اهبصي مل مئانغلانم نينح موي اهذخأ
 نع : عساتلا . رانلا نم نيك اريش وأ ران نم كارش مالسلا هيلع لاقف هللا لوسر ىلإ نيك ارشب وأ

 : ةنجلانولخدي ال ةثالث د علي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىنأ نع ةدر ىنأ

 هلدبعنم ام » مالسلا هيلع لاق ةريره ىأنع : رشاعلا « رحسلا قدصمو مخرلا عطاقو رذخلا نمدم
 هتوبج اسم ى وكي منج ران نم ٌحتافص هيلع ةمايقلا موي هل هللا عمج الإ هتاكز ىدؤي ال لام

 وءجم اذه ع نودعت ام ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف هدابع نيب هللا ىضقي ىتح هربظو

 مال انآ“: "انعرا موقف هلم اننع انباخأ ؟تابثأ اذ عاالاو ؟نارعلا#تاقرومنعو ةلرتنللا'لالدغما

 ماللاب ةفرعم تناك اذإ عملا ةغيص نأ مذ الو « مومعلل طرشلا ضرعم ىف « نم د ةغيص نأ
 نيتظفالا نيتاه لع ضعبلاو لكلا ىنظفل لاخدإ حصي هنأ : لوآلا . رومأ هيلع لدي ىذلاو مومعلل
 ء دكا اننا لك اذ لادا هاك 1 عا "لل تان عرار ةتمرك ١ ىقزا 5 اند نبك

 هيلع لكلا ظفل لاغد] ناكل قارغتسالا ديفت طرشلل « نم » ةظفل تناكولو اذك سانلا ضعَبَو



 موا يالا !ةنيس سبك نهي لب علان لون

 فلكملا نأال رانلا ىف هنأ كش الف ةنجلا فرع ده مل نمو « ةمايقلا موب ةنجلا فرع دب مل ايندلا

 نم » مالسلا هيلع لاف لاق ةريره ىفأ ايتن ةينيعا با انعم كاتازةذ أ ةنجلا ف نوكي نأو دب ال

 مالسلا هيلع لاق لاق دوعس» نبا نع : ريثع سداسلا « 6 ةمايقلا موي ران نم ماجاب مجلأ الع مك
 ىلاعت هللا نثال كلذو « نابضغ هيلع وهو هللا قبل هيخأ لام اهب عطقيل ًابذاكن يم ىلع فلح نم د
 ديعولا ف صن اذهو «ةيآلا رخآ ىلإ ( اليلف ان مهناعأو هللا دمعي نوربشي نيذلا نإ ) لوقي

 لاق لاق ةمامأ فأ نع : : رشع عباسلا , رافكلا ىف اهدوروك قامسفلا ىفةدراو ةيآلا نأ ىف صنو

 ةنجلا هيلع هللا مرح هّقح ريغب ملسم ءىرمأ لاف اهب عطقيل ةرجاف نيع ىلع فلح نم » مالسلا هيلع

 ع كارأ نم ابيضق ناك ع راو أ لاق: زينب ايش. ناك نإ اهلل ًألودنراب ليق«واثلا الل 27

 0 لجر ىنإ لاقو لجر هاتأف نئابع نبا دنع تنك لأق ريبج ن.ديعس نع : رشع نماثلا

 هللانإف روص نم» لودي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم سابع نبا لاف« ريواصتلا هذه نم

 هنذأ ىف بص هنم نورفي موق ثيدح ىلإ عمتسا نمو ؛ خفانب نشيل حورلا هيف فتي ىد هيذعإل

 لقعم نع : رشع عساتلا « نيتريعش نيب دقعي نأ فلك هرب ملام مانملا ىف هينيع ىر. نمو كنآلا
 توم ةيعر هللا هيعرتسي دبع نهاهو» لوقي ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر تعمم لاق راشي نب

 هترظانم ىف رمع نبا نع : نورشءلا . « ةنجلا هيلع هللا مرح الإ هتيعرل شاغ وهو « تومب موي
 ناكنم » لوةي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدم لاق ءاضقلا هيلوي نأ دارأ نيح نامثع عم

 «.رانلا ل هأ قم ناي روج ىضقي ةطضافا ناك لموت ازاثلا] لما لمان نيج نسل
 ةنجلاذ هبأ ريغ هنأ ملعي وهو مالسإلا ىف أبأ ىعدا نم » مالسلا هيلع لاق :نورشعلاو ىداحلا

 انما لتق نم » مالسلا هيلع لاقةركب ىأ نع نسلا نع : نورشعلاو ىتاثلا . « مارح هياع
 هلعدللا لص هللا لوسر دالوأ لتقب كنظاف النك ءابكلا لتق ىف ناكاذإو « ةنجلا ةحتار حرم

 ايندلا ىف ريرلا سبل نم » مالسلا هيلع لاق لاق ىردخلا ديعس ىنأ نع : نورشعلاو ثلاثلا؛ ملسو

 اب ينل خا لع وم نوكيا نأ يوكو 216 1 ادلولا مل اذإو « ةرخآلا ىف هسبلي م

 ..( سفنالا هيهتشت ام امفو)

 : لوالا ٠ ًادج ةريثك ىهو«نم» ةغيصإ ال ةدراولا ةيرابخإلا تامومعلا نم : ىتاثلا عونلا
 ربكستم نييكسم ةنجلا لخدي ال » مالسلا هياع لآق لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم عفان نع

 رانا 107 مرورف نيفلكملا ن :ه ةرللا لخدب لنمو هل-معب هللا ىلع نائم الور فاز خ خيش الو

 0 ةنالث م مالس )| هيلع لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ب قاثاا ؛ عامجالاب

 يمأ :ناثلإ نولخدي ةثالثو , ففعتم فيفعو : هبر ةدايع 2 هدي 5 ديعو «د.هشلا

 لاق لاق ةربره ىأ قع كلاثلا ع روخم ريقفو هيلا يحك دوال لام[ و ا

 نم ذئاعلا ماقم اذه تلاقف محرلا تماق هقلخ نم غرف اءلف محرلا قاخ هللا نإ » مالسلا هيلع



 ةرآلا . ةئيس بمسك نم ىلب :ىلاعت هلوق ١٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سنأ نع . اهعبارو ٠ نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقوط قاعول
 ءوسلا رجاه نم رجاوملاو هديو هناسل نم نودلسملا لس نم ملسملاو سانلا هنمأ نم نمؤملا » لو
 قسافلا ديعو لع لدي ربخلا اذهو « هقئاوب هراج نمأي ال دبع ةنجلا لخدي ال هديب ىسفن ىذلاو
 : اهسهاخو . نيتلزنملا نيب ةلزنملا نم ةلزتعملا هلوقي ام ىلع سم الو نمؤ» ريغ هنأ ىلع لديو ملاظلا
 : ةنجلا لخد ةثالث نم ًائيرب ةمايقلا موي ءاج نم ه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ناب وث نع

 اذهل نك مل الإو ةنجلا لخدي ال ةثالثلا هذه بحاص نأ ىلع لدي اذهو « نيدلاو لولغلاو ربكلا
 :اهسداسو : هنع بتي ملو ةبوتلا دري لو ًاعنام ًايصاع تام نم نيدلا نم دارملاو « ىنعم مالكلا
 الع هب بلطي ًاقيرط كلس نم » مل- سو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع
 باوثلا نأ ىف صن اذهو « هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نمو ةنجلا قرط نم ًاًقبرط هل هللا لوس

 رع نبا نع : اهعباسو ؛ ملاصلا لمعلاب الإ نوكسي ال رألا نم صالخلاو « ةعاطلاب الإ نوكي ال

 برش نمو مارح رمخ لكو رمخ ركسم لكد ملسو هياء هللا لص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر

 دواخلا لهأ نم هنأو قسافلا ديعو ىف خيرص وهو « ةرخآلا ىف !مرشي مل اهنم بني ملو ايندلا ىف رذخلا

 ةلس مأ نع : اهنماثو . نيعألا ذل: و سفنألا هيبتشت ام اف نآل ةنجلا لخدي ل اممرشي مل اذإ هنآل
 نم هتجحت نمل مكضعب لعلو ىلإ نومصتخت مكلعلو مكلثم رشب انأ ا] » مالسلا هيلع لاق تلاق

 كاحضلا نب تباث نع : اهعساتو « رانلا نم ةعطق هل تعطق اماف هرخأ قب هل تيضق نف ضع

 ءىثب هسفن لتق نمو لاق اكو مف ًادمعتم ًابذاك مالسإلا ىوس ةل فاح نم » مالسلا هيلع لاق لاق
 ةالصلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق لاق رمع نب هتلادبع نع : اهرشاعو « منتج ران ىف هب بذعي
 الو ًارون هل نكت مل اهيلع ظفاحي مل نمو ةمايقلا موي ةاجينو ًاناهربو ًارون هل تناكاهيلع ظفاح نم د
 « فاخ نب ىنأو نوعءرفو ناماهو شنوراق عم ةمايقلا موي ناكو ًارننهلال تاج ذياب
 سابع نبا نع : رشع ىداحلا , دباألا ديعو بجويو لمعلا طبح ةالصا كرت نأ ىف صن اذهو

 هنأ تبث املو « نثو دباعك هيقل رمخ نمدم هللا قا نم » مالسلا هيلع لاق لاق امهنع هللا ىضر
 مالسلا هيلع لاق لاق ةريره ىبأ نع: رثثع قاثلا « لمعلا طاب>إ هنم دارملا نأ انباع رفكي ال

 نمو مدنا اربف اذان أذل امن“ يدا ةراث ف ىوبم هنطب ام أ هدب ىف هتديدخ ةديدح هسفن لتق نه »

 : رشع كثلاثلا ٠ م ًأدبأ ابيف ًادلخم ًادلاخ مج ران ىف درتم ورف هسفن لتقف 1 لبج نم ىدرت

 مهو مييكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي ال ةثالث » مالسلا هيلع لاق رذ ىنأ نع

 فلحلاب هتعلس قفنملاو نانملاو لبسملا لاق ؟ اورسخو اوباخ مث نم هللا لوسز اب تلق ؛ ملأ باذع

 باذع هلو همحري ملو هللا هملكي مل نم نأ مولعمو ؛ هرازإ لبسي ىذلا ربكستملا لبسملاب ىنعي « ًايذأك
 لاق ةريره ىنأ نع : رشع عبارلا ٠ بابلا ف صن قسافلا ىف هدودوو « رانلا لهأ نم وبف ملأ

 نم أضرع هب بيصيل الإ هءلعتي ال هللا هجو هب ىغتبي ام الع ملعت نم « مالسلاو ةالصلا هيلع لاق



 ١ ةيآلا : ةئيش بنسك نم لب : ىلاعت هلوق

 مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو ) ىلاعت هلوق : اهعبارو ( أءثج اهيف نيملاظلا رذنو ) ىلاعت هلوق : !هئلاثو
 قدصي امنإ كلذو رخآ موي ىلإ مهباقع رخو هنأ نيب ( مثرخؤي نكسلو ةباد نم اهربظ ىلع كرت ام

 . مويلا كلذ ىف مهاقع لصح ول نأ
 ليو ) ىلاعت هلوق : اهدحأف « ىذلا فرحب ةنورقملا غول غيص : تامومعلا نم ثلاثلا عونلا

 لاومأ نولكأي نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق : اهيناثو ( نوفوتسي شانلا ىلع اولاتك ١ اذإ نيذلا نيففطالل
 ىملاظ ةكئئالملا مهافوتت نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق : اهثلاثو ( ًاران ممنوطب ىف نواكأي امإ ًالظ ىئاتلا
 :اهعبارو « هلوسرو هللاب افرتعم ناكنإو ةرصنلا كرتو ةرجحلا كرت ىلع قحتسي ام نيبف ( مهسفنأ

 رفاكلا نيب ديعولا ىف لصفي مو(ةلذ مهقهرتو اهلثم ةئيس ءازج تائيسلا اوننكل نيذلاو ) ىلاءت هلوق

 هللا ليس ىف امنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيبذلاو ) ىلاعت ةلوق : اهسماخو ءهريغو

 ديعولا لهأ نه ق.افلا نكب مل ولو ( تائيساا نولمعي نيذلل ةبوتلا تءتيلو ) ىلاعت هلوق : امسداسو

 ءازج اسم ) ىلاعت هلوق : اهعباسو « ةجاح ةبوتلا ىلإ هب نكي مل لب ىنعم لوقا اذهل نكي مل باذعلاو

 قسافلا ىلع ام نيبف ( اوبلصي وأ اولتقي نأ ًاداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو ةّللا نون راحب نيذلا

 ًانم ممناميأو هللا دبعب نورتشي نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق : اهنماثو « ةرخآلاو ايندلا ىف باذعلا نم
 .( ةرخآلا ىف مهل قالخ ال كئلوأ اليلق

 ةاكرلاعنم ىلع دعوت (ةمايقلا موي هب اولخيام نوقوطيس) ىلاعت هلوق تامودعلا نم عبارلا عونلا

 ام تءلظ سفن لكل نأ ولو ) ىلاعت هلوق وهو « لكد ةظفل : تامومعلا نم سماخلا عونلا

 . هيلظ ىلع ماظلا قحتسي ام نيبف ( هب تدتفال ضرآلا يف

 لاق ) ىلاعت هلوق وهو هب مدعو: ام لعفي نأو دب ال هناحبس هنأ ىلع لدي ام : سداسلا عونلا

 هنأ نيب ( ديبعلل مالظب انأ امو ىدل لوقلا لدبي ام ؛ ديعولاب ىكيلإ تمدق دقو ىدل اومصتخم ال

 ةحناازإ ىف ةاولا' لملخ لاعتاتأ :ءانهدحأ!: نيرجتو نماةيكلاب ١0 الدش الائدصسيولا ىف وليل
 هلوق :ىاثلاو « هباذع نم صلخم الو ةلع دحأل قبي ل ديعولا دقت دعب ىأ ديعولا ميدقت رذولا

 اذبف « هيلع ظفللا لد ام لعفي نأو دب ال ىلاعت هنأ ىف خيرص اذهو ( ىدل لوقلا لدبي ام ) ىلاعت

 . ةريثكسف رابخالا تامومع امأء.نأ رقلا تامومع نم'هب اوكسمت ام عوج

 نب روسسملا نع ةعيبر نب صاقو ىور ام : اهدحأ « نم » ةغيصب روكذملا :لوآلا عونلاف
 نمو مثبج ران نم هلل ةمعطأ ةلكأ هيخأب لكأ نمد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دادمش
 ماقم ةمايقلا موي هللا هماقأ ةعمسو ءاير ماقم ماق نمو منبج ران نم هللا هاسك هواك ف اانا
 هيلع لاق : اهيناثو ٠ كلذ ىلع هازاج ىأ هماقأ ىنعمو « قسافلا ديعو ىف ضن اذهو « ةعمسو ءاير
 قفانملا نيب لصفي ملو « نيوجو اذو نيئاسل اذ راناا ىف ناك نيبجو اذو نيناسل اذ ناك نم » مالسلا

 نم بش دبق ملظ نم ه مالسلا هيلع لاق ديز نب ديعس نع : اهمتلاثو , بايلا اذه ىف هريغ نيبو



 ةيآلا . :ةئإاس بسك نم لب : ىلاعت هلؤق .١

 هلوقلف دك ور هنأ امأ « قارغتسالا ديفي نأ بجوف قارغتسالا ىضتقي امي دك ؤي عما اذه نأ
 امأو عامج الايف ؛ قارغتسالا ىضتقي ديك أتلا دعب هنأ امأو ( نوعمجأ ميلك 2كئالملا دجسف ) ىلاعت

 ديك أتااب ةامسم ظافلالا هذه نآل قارتسالل هلصأ ىف دكؤملا نوك بجو كلذك ناك ىتم هنأ

 ىالصاح قارغتسالا نكي مل ولف لصالا ىف ًاتباث ناك ىذلا محلا ةيوقت وه ديك أتلاو « اعامجأ

 ءاطعإ ىف لب مكمللا ةيوقت ىف ظافل آلا هذه ريثأت نكي مل ءادتبا ظافلألا هذرب لصح امإو ؛ لصآلا
 ءاضنقا برأ انملع ةدكوءابنأ ىلعا نم ثيحو . ةدكؤ ء ال لمجملا ةنيبم تناكو ديدج مح

 منالا راص مسالا ىفالخد اذإ ماللاو فلآلا نأ : اهثلاثو ٠ لصألا ىف الصاح ناكق ارغتسالا

 هقالطا دنعةفر عملا لصحت امبإو ةفرعملا لصحت هبام ىلإ هفرص بجيف ةغللا لهأ نع لقن اذك ةفرعم

 سبل هن“ال ةفرعملا ديفي ال هناف لكلا نودام ىلإ هفرص امأو «بطاخيلل مولعم هن"ال لكلا ىلإ هفرصب

 سنجلا كلذ نم ًاصوصخم اعمج دافأ اذإ تلق ناف . الووجم قبي ناكف ضحب نم ىلوأ عملا ضعب
 لاق ول هنآل «ماللاو فل الا نودب ةلصاح تناكةدئافلا هذه تلق « سنجلا كلذ في رعت دافأ دف

 ةدئاز ةدئاف ماللاو فلّألا نأ ىلع لدف ؛ هريغ نع هزيمتو سنجلا كاذ فيرعت دافأ الاجر تيأر

 . مومعلا ديفي كلذو هنم ناك دحاو ىأ ءانثتسا حصي هنأ : اهعبارو ؛ قارغتسالا الإ ىهامو

 فردملا نم ركنملا عازتنا حصي هنآل ركنملا قوف ةرثكلا ءاضتقا ف فرعملا عملا : اهسماخو

 « لاجر نه لاجرلا تيأر لاقي الو لاجرلا نم الاجر تيأر لاقي نأ زو هنإف سكعني الو
 عمبا نم موهفملا نإ لوقنف اذه تبث اذإ « عزتنملا نم رثك أ هنم عرتنملا نأ ةرورضلاب مولعمو

 نم هءازتنا حصيو الإ لكلا نود ددع نم ام هناآل لطاب فاثلاو « هنود ام وأ لكلا امإ ء فرعملا

 هللاو لكلل ًاديفم فرعملا عمبا نوكي نأ بجوف رثك أ هنم عزتنملا نأ تملع دقو : فرعملا عما

 نءةبآلاب كسملا نكميف مومعلا ديفي ال فرعملا عمبا نأ ىهو ٠ مثا ىبأ ةقيرط ىلع امأ . لعأ

 ىفل راجفلا ينمإو ) هلوقف ةيلعلاب رعمشم فصولا ىلع مك-1لا بيترت نأ : لولا . نيرخآ نيبجو

 بولطملا وهو هتلع مومعل مكحلا مودع مزل كلذ تبث اذإو « ةلعلا ىه روجفلا نأ ىضتنقي '( ميحج
 مال تسيل ( راجفلا نإو ) هلوق ىف ماللا نأ ىهو نويودحنلا اهرك ذب ةثلاث ةقيرط بابلا اذه ىفو

 قراسلاو ) ىلاعت هلوقك ءافلاب بات اهنأ : امهدحأ . نارجو هيلع لدي و ىذلا ىنعمب ىه لب فيرعت

 ىلع لعفلا فطع مص هنأ ىناثلا « هرد هلف ىتاقلي ىذلا لوقت اكو ( امهيديأ اوعطفاف ةقراسلاو

 ًاضرق هللا اوضرقأو تاقدصملاو نيقدصملا نإ ) ىلاعت لاق هيلع ماللا هذه تلخد ىذلا ءىثلا
 هلوق هيلع فطعي نأ حص امل اوقدصأ نيذلا نإ ىنعمب ( نيقدصملا نإ ) هلوق نأ الواف ( 0

 موفاو رخل نيذلا نإ هانعم ( يحج ىف راجفلا نإو ) هلوق ناك كلذ تبث اذإو ( هللا ١ وضرقأو )

 ىلإ نيقتملا رشحت موي ) ىلاعت هلوق : بابلا اذه ىف ةيناثلا ةآلا . مومعلا ديفي كلذو « م>جلا ىف
 ماللاو فلآلاب ةفرعم عمج ةغيص نيمرجملا ظفلو ( درو مترج ىلإ نيمرجلا قوسنو « ادفو نمحرلا



 11 ةيآلا . ةثيس بسك نم لب : لاعت هلوق
 . رسفملا ناجلس نب لتاقم ىلإ بسني ذامش لوق وهو مهل ديعو ال هنأب عطق نم سانلا نمو ؛ دلا+لاو
 لك ق> ىف فقوتت انكسلو ىصاءملا ضعب نعوفعي ىلاعتو هناحبس هنأب عطقن انأ ثلاثلا لوقلاو
 هيذعي ال هناف ةدم مهنم ًادحأ بذع اذإ ىلاعت هنأب عطقنو ؛ ال مأ هنع وفعي له هنأ نييعتلا لع دحأ

 ةيمامإلا رثك أو ةعامجاو ةنسلا لهأو نيعباتلاو ةباحصلا رثك أ لوق اذهو « ةباذع عطقي لب ًادبأ
 لبف ديعولا تبث ول هنأ ف ىرخالاو ديعولاب عطقلا ىف امهادحإ نيتلأسم ىلع ثحبلا اذه لمتشيف

 ؟ ال مأ ماودلا تعن ىلع كلذ نوكي
 مث ةصلاخلا ةثجرملا لئالد مث .الوأ ةلزتعملا لئالد ركذنلو ديعولا ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 كلتو بابلا اذه ىف ةدراولا تامومعلا ىلع اولوع مهناف ةلزتعملا امأ : هللا مبم>ر انباصأ لئالد

 ةغيصب تدرو امضعبو طرشلا ضرعم ىف 6« نم » ةغيصب تدرو اهضعب ؛ نيتهج ىلع تامردعلا

 ىلإ ( هللا دودح كلت ) ثيراوملا ةبآ ىف ىلاعت هلوق : اهادحإ ٠ تابآف لوالا عونلا امأ ؛ عملا
 كلذ نفذ نأ :ةيطيلع ابو ) اهيف ًادلاخ ًاران هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعل نمو ) هلوق

 وهف ةمرحملا سفنلا لتقو انزلاو رخلا برش بكتتراو داهجلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا
 طرشلا :ضرعم ىف.« نم. » ةملك نآل كلذو باقعلا لهأ نم نوكني. نأ بجبف هللا ةودحل دعتم

 ناك نمؤملا نود رفاكلا ىلع ةيآلا هذه مصخلا لمح ىتف «هقفلا لوصأ ىف تبث ام ىلع مومعلا ديفت
 ثيراوملا ىف هدودح نيب ىلاعت هنأ : امهدأ :نامجو هلوق لطي ىذلا مث ليلدلا فالخ ىلع كلذ
 هب قيدصتلاو نامإلاب كسب نمو اهيف هييصعي نم دعوتو دودحلا كالت ىف هعيطي نم دعو مث

 هييغرِتف ا, :همقا ربو هلييترل ًايديكماو هتيباويرا ان كتذم نوكي نع اهفاةعاطلا لإ الإ: يَوقأ ويف لاعأ
 ديلا لاوأب دارمي نهرا ناك ىو نقلا نهرو اهنف:ةعاطلا ىلإ سوقا وق ىذ نصخل) اش ةعالملابف
 ةروك ذملا دودحلا هب دارملا نأ ىف ةمش الو ( هللا دودح كلت ) لاق هنأ : ىناثلا . اهرخآب كإذكف
 ةيصعملاب قلعتم ديعولا نأ ةيآلا قايس ىضتقاف «٠ ديعولا ايف ةيصعملابو دعولا اهيف ةعاطلاب قلع مث
 ديعولا+اذهم ًاروجرم ناك اذهلو ,رخآ.ىودح ىدجت كلذول] م نأ نود طقف دودحلا هذه ىف

 نأ تبث اذإو « هب ًاروجرم ناك امل ديعولا اذهب ًادارم نكي مل ولو طقف دودحلا هذه ىدعت ىف

 ( هدودح دعتيو ) ىلاعت هلوق نإ ليق ناف« رفاكلاب امصخ نم لوق لطب رفاكلاك اهم دارم نمؤملا

 الماش كلذ نوكي هنإف ىديبع تبرض ليق ول اك مومعلا ديفي مكدنع فاضملا عمجاو فاضم عمج
 وه كلذو هللا دود عيمج ىدعت نر ةب الا هذه تصتخا كلذ تبث اذإو « هديبع عيمج

 نئارق تدجو هنكل ظمالا ىلإ ارظن مترك ذ ناك نإو ىمألا انلق « نمؤملا نود ةلاال رفاكلا

 دعتيو ) هلوق ىلع مدق ىلاعت هنأ : اهدحأ ٠ دودحلا عيمج ىدعت انبه دارا سيل هنأ ىلع لدن
 , دودحلا كلت ىلإ( هدود> دعتيو ) هلوق فرصناف ( هللا دود_> كلت ) ىلاعت هلوق ( هدودح

 مترك ذ ام حص ولو « ىصاعملا نع ةيآلا هذهب روجرم نمؤملا نأ ىلع نوقفتم ةمالا نأ : اهيناثو

 «م- رخال لو»



 ظ ةيآلا . ةفَس بسك نم لب“ ؛ ىلاعت هلو ١غ
 هس هور -”ي ده رت هاوهأ < با وو - هادسد مآو دالاس رم و كاك

 ايف ف رانلا تاق ك_كواف هتايطخ هب ثاط او ةئدس هس بسلا نم ىلب
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 «/ا» َنودلآخ

 ناكاذإ هناف ةروك ذملا ةجحلا ا نايب وهف ( نردلعت الامهتلا لعن ولوقت مأ )ىلاعتهلوقامأ . فيهض

 هللاىلعالوق ريدقتلا كلذب مزجلا ناكعمسلادجويملهنأ تبثوعمسلا الإ روك ذملاريدقتلا ىلإ قيرط ال
 ىذلال ولا مويلعب اعال ىلاعت هنأ : اهدحأدئاوف ىلع لدتةيآلاهذهوةلاحال ًامولعم نوكي ال امب ىلاعت

 ز<+< ل القعهمدع و هدوجوزاجام لكنأ اهيناثو : لطاب لكل ريغ لوقا نأ انباعل يلد نع الهولاق

 نوكسمتيدحاولا ربخوسايقلاىركنم نأ : اهثلاثو ء ىعمسليلدبالإ ىنلاىلإ وأ تايثإلا ىلإ ريدملا

 ىلاعت' هلوقل ازئاجهب كسلا ن وكي ال نأ بجوف معلا ديفي الدحاولا ربخو سايقلا نآل اولاق ةيآلا هذهب

 ةلالدلا تلد امل هنأ : باوجلاو . راكنإلا ضرعم ىف كلذ رك ذ ( نودلعت الام هللا ىلع نولوقت مأ )

 ًامواع»لمعلا بوجو ناكدحاولاربخ ىلإ وأ س ا.قلا ىلإ دنتسملا نظلا لوصح دنعلمعلا بوجو ىلع

 . مواءملا ريغب ال مولعملاب الوق هب لوقلا ناكف

 ( نردلاخ اهيف مه رانلا بادكأ كئاوأف هتئيطخهب تطاحأو ةئيس بسك نم ىلب )) ىلاعت هلوق

 0 انلا انسمت نأ ) ىلاعت هلوق وهو ىلا فر> دعب ال تايثإ «لب» فاشكلا بحاص لاق

 ءازجو) ىلاعت لاق ىصاعملا 3 لوانتت اهناف ةئيسلا امأ ( نودلاخ اهيف مث) هلوق ليلدب ًادبأ كسك لب

 تربك كا كود ب رظي نأ زئاللا نم ناكالو ( هبز ج7 4 ءوس لمي نماءاب اماثم" ةدس ةئدس

 ةئيس نوكينأ دولخلا هب قحتسي ىذلا نأ ىلاعت نيب مرج ال راناا ىف دلخي !ملعاف نأ ىف ءاوس الاخ

 زوكللاودمبلاب روسلا ةطاحإ؟ رخآ مسحي مسجةطاح]ىف ةقيقحةطاحإلا ظفل نأ مولعمو « هب ةظيحم

 رتسي طحنا نأ : امهدحأ . نيبجول ةريبك ةئيسلا تناكاذإ ام ىلع هلمحتف عنتمم انه كلذو ءاملاب

 ةلصاح ةماشملا تناكف تاعاطلا كلتل ةرتاسلاك تاعاطلا باوثل ةطيحم اهنوكل ةريبكلاو هب طاخلا

 تاعاطلاك ل: ىلع تلوتسا اهن اكف تاعاطلاب ا وث تطبحأ اذإ ةريبكلا نأ ىتاثلاو « ةهجلا هذه نم

 هناكف هنم صلختلا نم ناسنإلا نكمتي ال ثيح ناسنإلاب ودعلا ركسع طيح اي اهب تطاخأو

 «نودلاخ ابيف ره رانل باحصأ كئلوأف هتاعاطب هتريبك تطاحأو ةرييك بسك نم لب : لاق ىلاعت

 هجولاوه اذه ببدسلا صوصخب ال ظفالام ومعب ةربعلا انلق دوريلا ق> ىف تدرو ةبالا هذه ليق نإف

 . رئايكلا بادكالل ديعولا تايثإ ىف هب ةلزتءملا تلدتسا ىذلا

 اف! ةلذقلا) لها للفعل"! لاقت "ابغا اهرك دتلوتكع/؟لةاسملا كاظم لم. ةلأشملا ذهن ملعاو

 دب وما ديعولا تبثأ نم مهنم « ناقيرف مهو مهديعوب عطق نم سانلا نف براكللاةلئاصأ سلق

 رد اللا امن قطر اناطتسلأ اوغلو كين تذ مهنمو . جراوخلاو ةلزتعملا روهمج لوق وهو



 ١ ج01 .ةيلثلا انيلع نإ 1ةرلافم د ىلاعت هلوق

 . ريدقتلا اذهب مزجلازوحيالأ بجو ىعمسلا ليادلا دجو ملاملف «عمسلاب الإ رردقتلا اذه ةفرعم لإ

 نع هزنم ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع لدي ( هدبع هللا فلخم نلف ) ىلاعت هلوق © ةعبارلا ةلأسملا ١
 ةلزتعملا تلاقوءلاحم هللا لع صقنلاو صقن ةفص بذكلا نآل انباحأ لاق هديعوو هدعو بذكلا
 حيبقلا حبقب ملاعلاو بذك هنآل حيبق بذكلاو هنع ًاينغهنوكب ملاعو حيبقلا حبقب ملاع هناحبس هنأل
 (هدبع هللا فلخب ناف) لاق اذرلف لاح هنم بذكلا نأ ىلع لدف هلعفي نأ ليحتسإ هنع ًاينغ هنوكبو
 ال هنأ دعولا صخ اسبلف ؛هادع ام ىنن ىلع لدي رك نلاب ءىشثلا صيصخت و دعولا ره دبعلا ليق نإف

 ديعولا ىفو موا دعولا ىف فاخلا نآل كلذ قباطي لقعلا مث زئاج ديعولا ف فاخلا نأ انءلع هفلخب
 . بذكلا عاونأ عيمجىف ةمااق ةروك ذملا ةلالدلا انلق . مرك

 ءايبنالا رئاس الو ىموم دعو نكي مل ىلاعق هنأ ىلع ةيآللا تلد:ىتابجلا لاق « ةسماخلا ةلأسملا ١)

 زاج امل كلذب مدعو ول هنآل بيذعتلا دعب رانلا نم رئابكسلاو ىصاعملا لهأ جرخي ىلاعت هنأ ىلع هدعب

 ىلع مهد ىلاعت هنأ تدثو كلذ ىلع مهد امال اكن تبث اذإو ٠ لوقلا اذه دوبيلا ىلع ركل نأ

 لوق وه ام ىلع ًاماد مهباذع نوكي نأ بجو دّقف بونذلا نع مثرجز كذب ناكاذإ ةاصعلا ديعو

 دعولا ىف ىلاعت همكح نآل ةمآلا هذه ىف هتوبث بجو مهالا رئاس ىف كلذ تبث اذإو « ةيديعولا

 هجولا اذهنأ ملعاو « فاتةعال عيملجا نم ةيصعملا ردق ناكذإ مالا ىف فاتخي نأ زو ال ديعولاو

 ول : هلوق ءرانلا نم رئابكلا لهأ جرخي هنأ ىسوم دعو ام ىلاعت هنأ ملف ال لوقنف فسعتلا ةياهن ىف

 دووملا ىلع كل اا كلذ مثدعو ول ىلاءت هنإ تلق ١ أنلق « موق د وبلا لع ىنأ ا كلذب مدعو

 لعل : اهدحأ : هوجو نم مزال ريغ كلذ نأ ًاعرش نيبن 17 و ةبدلا هذه ىلع ليلدلا امو كلذ
 لدي(ةدودعم ًامايأ الإ رانلا انس نل) مطرق ناف باذعلا ماي أ اوالق مهنآل مهيلع ركنأ امتإ ىلاعت هللا
 باذعلا عاطقنا مويلعر ؟ينأ لاعت هنأ 0 ةلقلا هذم مومزج مو ل نأ للاعت هللا ًادج ةليلق مايأ ىلع

 الف عطقلا ىلإ ليبس الف نيدملأ صخشلا قح ىف امأف وفعلاب ةلجا ىف نودطقي ةئجرملا نأ : اريناثو
 ١ 0 : اهثلاثو. كلذ مهيلع هللاركسنأ مرجال مزجلا لوبس ىلع فيفختلاب مهسفنأ قح ىف اوركح

 جرخم هنأ مالسلا هيلع ىسوم دعو ام ىلاعت هنأ انيلس . عطقني ال ماد رفاكلا باذع اندنعو نيرفاك
 هدعو امىلاعت هنإ لاقي نأ نيب قرف هنأ هنايبكرانلا نم مهجرخي ال هنإ تلق لف د نا نم رئايكلا لهأ
 ىلاعت هناف هيف ةرضمال لوآلاو رانلا نم مبجرخي فاما هز لاكيلا راو يانا مه,جارخ]

 ريغنمهب اومزج منال كلذو دوويلا ىلع در امو ةمايقلا موي هلعفيس هنأ الإ ىمومل كلذ لي لامر

 جرخ ال ىلاعت هنأ انملس تايثإلاب الو نلاب ال اوءطقي ال نأو هيف اوفقوتي نأ مهمزلي ناكف ليلد

 نال : ىتايجلا لوق امأو «رانلا نمةمأللا هذه ةاصع جرخي ال هنإ تلق ملف رانلا نم ىسوم موق ةأصع
 هللا قح باققعلا ناف ضم مكحت روف . ممالا ىف فلتخي نأ زو< ال ديعولاو دعولا ىف ىلاعت هدكح
 لالدتسالا اذه نأ تبثف نيقايلا ىلع كلذب لضفتيال نأو طاقسالاب ضعبلا ىلع لضفتينأ هلف ىلاعت



 ةيآلا ٠ رانلا انسمت نل اولاقو : ىلاعت هلوق ١2

 امأو . ةئيلأ ةءزالمو ةبسائم مايأ ةعبس باذعلا نوك نيبو هنس فال آ ةعبس ايندلا نوك نيب سيل
 انلوق ىلع امأ . كلذك اهباذع نوكي نأ مايأ ةعبسب ةردقم ةيصعملا نوك نم مزاي ال هنأللف : ىتاثلا
 هنايصع ىلع قحتسي ىصاعلا نآللف ةلزتءملا دنع امأو « ةيكلاملا يح ءىث لك هللا نم نسحب هنألف
 لاسقف ةدايزلا ءافيتسا نم عنم ىلاعت هنأ سيلأ لق ناف « وفعلا وأ ةبوتلا دجوت ملام مئادلا باقعلا

 ردقب دادزت ةيصعملا نإ انلق ؟ ةيصعملا ىلع باقعلا ديزي ال نأ بجوف ( ابلثم ةئيسةئيس ءازجو )

 ًادج ةميظع مهتيصعم تناك مرج ال دحلاو رصحلا نع ةجراخ دارعلا ىلع هللا مع تناك الف . ةمعنلا

 اوديع ىتلا مايألا ددع وهو نيعبرآألاب مايالا هذه رف هنأ ساع نأ نع ىو“ اعلا ةجولا

 . ةعبسلا ىلع مالكلاك أضيأ هيلع مالكلاو اهيف لجعلا
 مارد سخي نمثب هورمثو ) ىلا#ت هلوقك ةليلق « ةدودعم » ىنعم ىف ليق : ثلاثلا هجولا

 ه لعأ هللأو ( ةدودعم

 هيلعاوجتحاو ةرشع هرثك أو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأ ىلإ ةيفنملا تبهذ (ةيناثلا ةلأسملا إل
 ىمسي ددع لقأو امايأى مسي ام ضيحلا ةدفع كئارقإ مايأ ةالصلا ىعدد سو هيلع هللا لص هلوقب

 6 رع 0000 ضرخلا لقأ لوك لكل و : هانيب ام ىلع ةرشع هيك | ةدلا ًامايأ

 . مدقت ام هيلع لاكشالاو

 ًامايأالإ) نارمعل 1 ىفو (ةدودعم ًامايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقو) انهه رك ذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نيناكملا ف فوصوملاو تادودعم ةيناثلاو ةدودعم ىلوألا تناكمل لوقي نأ لئاقلو ( تادودعم

 ءاتلا هعمج ةفص ىف لصالاذ أر 6-5 ناكنإ م ءالا نأ باوجلاو ؟« 7 ايأ » وهو دحأو فوصوه

 ءاتلاو فلالا هعمج ةفص ىف لصالا ناكأتن 1 0 ةعوطقم بايثو ةروسكم نازيكو زوك لاهي

 مف اتلاو فلاآلاب عما دجوب لق هنأ الإ تاروسكم ىاوخو ةداخو تاروسكم را رارجو ةرج لاقي

 درو أنه ىللعو تارطيسو رطيس لو تامامحو مامح 0 أردان روصلا ضع ُْق ل هدحاو

 وه 5 ةرقيلا ةروهس ف ملكت ىلاعت هللاف ) تامولعم مايأ ف ( و ) تادودعم مايأ ف ( كلت هلوق

 . عرفلا وه امب نارمع لآ ىفو ( ةدودعم أمايأ ) هلوق وهو لصألا

 : لئاسم هيفف ( هدبع هللا فاخم ناف دبع هللا دنع متذختأ لق ) ىلاعت هلوق امأ

 هنأد يس هريد ىع انإو: ريلاو دءعولا ىر+؟ ىر#جك عضوملا أذنه ف درعلا 4 لوألا ةلأسملا ئ

 .هجولا اذبالإ نوكيالهللا نمدبعلافرذنلاو مسقلاب انمةدك اد وعلا نم دكؤلا هنأحيس هري نال ًادرع

 نإ هريدقتو فوذحمب قلعتم « هللا فاخي نلف » فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 . هدرع هللا فلخ نلف ًادبع هللا دنع متذختا

 ىلاعت لعجينأ زود ال هنال راكنإ وه لب ماهفتشاب سيل (متذختأ) ىلاعتهلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا ١



 .١ ةيآلا . رانلا اتسمت نل اولاقو : ىلاغت هلوق
 همس تكول ارمعانش  ةهرثه م 0 رتوش <20 يه رت ص دق سوك سس هال تا تت

 نلف ادهع هللا دنع مثذف ١ لق ةدودعم امايا الإ رانلا انسمم نل اولاقو

 - رق هس رضا 3 هد لا ا دام هع هد 2 مسمر

 «ى١٠٠ نوءلعت الام هللا ىلع نولوقت ما هدبع هللا فاخ

 ًاقاخ تناكول اهنآل ىلاعت هلل ًاقلخ تسيل مهتباتك نأ ىلع ةيآلا تلد ىضاقلا لاق . هرك ذ مدقت ام هب
 مهيف اهقلخ اذإ ىلاعت هنال ةقيقح كلذ (هللا دنع نم وه) محلوةب ىلاعت هيلإ اهتفاضإ تناكل ىلاعت هلل

 ناكف بستكملا لإ هباسننا نم ىوقأ قلاخلا لإ لعفلا باسنلا نأ الإ بستكم ديعلا لأ بوق

 وق ىلع دما اوةحتسي نأ بحي ناكف دبعلا ىلإ اهانسإ نم ىلوأ ىلاعت هللا ىلإ ةبتكسلا كلت دانسإ
 باوجلاو . ىلاعت هلل ةقولخع تسيل ةبتكلا كللت نأ انيلع كلذك نكي مل امو هللا دنع نم اهنأ . اهف
 . ملعأ هللاو كلذك نوكست ًاضيأىبف ةروك ذملا لئالدلاب ىلاعت هللا قلخ نم احل ةبجوملا ةيعادلا نأ

 هللا فلخي ناف ًادبع هللا دنع متذختأ لق ةدودعم ًامايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقو )) ىلاعتهلوق
 ( نودعت الام هللا ىلع نولوقت مأ هدبع

 مهيذعي ال ىلاعت هللا نأب مهمزج وهو مهاعفأو مهاوقأ حئابق نم ثلاثلا عونلا وه اذه نأ معا
 مكحيو ءاشي ام لعفي هللا نلف ءانلوق ىلع امأ ةتبلأ لقعلاب هيلإ ليبس ال مزجلا ذهو « ةليلق ًامايأ الإ
 لوق ىلعامأ و ءىعمسلا ليلدلاب الإ كلذ ةفرعم ىلإ قيرط الف هلعف ىف هيلع دحال ضارتعا ال ديري ام

 ىلع لقعلا لد ايلف مثادلا باقعلا هللا نم اهب قحتسي ىصاعملا نأ ىلع مهدنع لدي لّمعلا نآلف ةلزتعملا

 ليبسال نيبهذملا لعنأ تبثف كلذ نيب عمس ىلإ اهدعب هلاوز ىف مث ةدم باقعلا ريدقت ىف جتحا كلذ

 :ناتلًاسهانبهو ؛ كاذب مزجلا رحب لةيعمسلا ةلالدلا دجوتثيحو ؛ ىعمسلا ليلدلاب الإ كلذ ةفرعم ىلإ
 فاضتال ماي.ألا ظفا نأ:لواألا نيهجو ةدودعملا مايألا ريسفت ىف اورك ذ« ىلوألا ةلأسملا ١

 دحأ مايأ لاقي الو ةرششع مايأو ةسمخ مايأ: لاقيف امتوفام ىلإ فاضت الو اهنود اف ةرشعلا ىلإ الإ

 نوقتت مكلعل لبق نم نيذلا ىلع بتك اكمايصلا مكيلع بتك ) ىلاعت هلوقب لكشب اذهنأ الإ رشع
 ةلوماياألا نأ تبث اذإ ىضاقلا لاق مث ةرشعلا نم ديزأ ىهو هلك رهشلا مايأ ىه ( تادودعم ًامايأ
 لقأ ىلع هلمحأ لوي ةثالث لوي نم نآلل رثكألا وأ لقألا هنإ لاقي نأ هبشالاف اهنود أف ةرشعلا ىلع

 ىنعأ ةطساولا ىلع هلمح امأف ؛هجو هلو رثكآلا ىلعهلمحأ لوقي ةرشع لوقي نمو ؛ هجو هلف ةقيقحلا
 اذإ الإ مهللا ددع نم ىلوأ ددع سيل هنآلل ؛ هل هجو الف ةثالثلا نم ديزأو ةرشعلا نم لقأ وه ام ىلع

 لاقمايأ ةعبسب اهوردق نيرسفملا نم ةعامجوءاهب لوقلا بحب ذئنيف ةحيد ةياور اهريدقت ىف تءاج
 : اموي ةنس فلأ لكن اكم مهيذعي ىلاعت هللاف ةنس فال 1 ةعبس ايندلا لوقت تناكدوريلا نإ : دهاجب
 لجعلا اودبع مهنأ دوويلا ضعب نع مصاآلا حو . مايأ ةعبس انبذعي ىلاعت هللا نإ نولوةي اوناكف

 هنالف : لوألا امأ.نافيعض نابجولا ناذهو مايأ ةعبس انبذعي ىلاعت هللا نإ نولوةي اوناكف مايأ ةعبس



 نيتب ألا . نويمأ مهنمو : ىلاعت هلوق ١

 اضيأ لضملا لالضإب رتغملاف ًامومذم ناكنإو لضملا نأ : اهئلاثو « اندنع زئاج عورفلا ىف ديلقتلا
 ريغ نيدلالوصأ ىف نظلاب ءافتك الا نأ : اهعبارو « ةفصلا هذهب اوناك نإ و مهمذ ىلاعت هنال مومذم

 ةياهت نمضتي («ليو» ىضاقلالاق 0 هردعق غلبت نأ لبق ع نيعبرأ رفاكلا هيف ىو موج ف داو هنإ

 ميظعلا باذعلا نع أ موج ق.داوىق ةرابع ليولا ناك ءاوش هيف ةببشال ردقلا اذرف ديدمتلاود.عولا

 اذإ تبتك لوقي دق لجرلا نأ : لوآلا : نامجو هيفف (مهيديأب باتكتلانو.تكي) ىلاعتهلوق امأ

 عضوأملااذه وديك أت هنأ : ىناثلا . هجولا اذه ىلعالإ مهنم عقب مل هنأ ( مهيذيأب ) هلوق ةدئافف كلذب مأ

 مث ) للاعت هلوق آنآ.( كدضيبأ ةنيثككنرخاي هنتكك ام ةفرعم ا زكلتت نا لوقت ا« بدك تلا ادزق نسحب ام

 ةءادرلا ةياغ ىبسكلا اذه بدكيو ةباتكسلا هذه نت نم نأ دارملاف ) هللأ دزع نم اذه نولو#»

 كذدكتلانأ مولعملانإفمهريغبنذ نم مظعأ مهينذف مايندب مهترخآ اوعابواولضأو نيدلا نع اولض منال

 انندلا ب حامسلإ مضيو لالضالا بذكلا ىلإ مضإ وهلا لعب ذكي نع فيكف همئإ مظعإ رضيامب ريغلا ىلع

 هولءفامىلاعت مظعكإذلذ رهدلا هجو ىلع ًايقاب لالضإلا ىف [ةي رطدرم هنأ اهيلإ مي وارايص<2ىفلايتحالاو

 ليبس ىلع ىلاعت هللا ىلإ هدائسإ ازيكلاو باتكلا همك اياد نرمأ مهنع 5 ىلأعت هنإ . ليق ناؤ

 ةبتكن أك شال : انلق ؟ ًاعءامبيلعوأ هللا ىلإ ب وتكملا دانسإ لعوأةبتكلا لعبت رمديعولا اذبفبذكلا
 ركممامبنيب عمباو كلذك اضيأ ىلاعت هللا لع بذكلاو تاركسنملا نم لالضإلا دصقل ةلطابلا ءايشألا
 مهتواقشةياهن ىلعهيبفتهنأ : لوأألا . نيرمأ ىلعهيبفت وف (اليلقأنمث هباورتشيل) ىلاءتهلوقامأ . ًادج ميظع
 يلب يكف ”امذلادف ميظعلا رجالا لجاآل ةرخآلا ىف ليلقلا دزولاب ىضرب ال نأ بحي لقاعلا نآأل

 اولعف ام مهنأ ىلع لدي هنأ : ىناثلا « ايندلا ف ريقحلا عفنلا لجل ةرخآلا ىف ميظعلاباقعلاب ىضرب نأ هب

 إو لطابلا لعلام لاذخأنأ ىلع لدي اذهو :هاجلاو لاملل الطهو اعف امبإ لب ةئايد في رختلا كلذ
 هين دف كإذ عفو »ع اضرو ةي ىلع ناكلانللا ند هنوطعيأ وناك ىذلا نال 08 مر وف ىضارتلاب ناك

 .:همبرحت لع ىلاعت

 هدارفناب ميظع بنذ هوبتك امل مهتبتك نأ دارملاف ( مهيديأ تبتك امم مهل ليوف ) ىلاعت هلوق امأ

 نإلاينأزو<ناكهرك ذدعي مل ولو ء بسكسلا ف ليولارك ذ داعأ كلذلف هيلع لاملا مذخأ كلذكو
 هلوق ف اوفلتخاو ةيلتقلا هذه ىلاعت هللأ لازأف أمهنم دحاو لك نود ميظعلا ديعولا ىذتش امبعو

 رئاس كلذب دارا اوأ طقف فير>تلاوةياتكلا هذه لعز وذخأي اوناكام دارملا له (نويسكيام) ىلاعت
 نإو هجولا اذه ىلع ذوخأملا لاملا نم روك ذملا ىلإ عجار هنأ مالكا ماظن ىف برقألاو مهيصاعم
 اذم ب كف م ىو هنأ لواللا ع ىذلا نكل 4 لكلا لعشيهنأمومعلا كثءح نم برقألا ناك

 ديقي ام ىلوأو هدييقت نم دب الف مارحلاو لالحلا هيف لخدي بسكتلا نآل هيلع ديعولا ندسحي ىل ديقلا



 ١ ةيآلا . نويمأ مهنمو : ىلاعت هلوق

 لاقو . لوسرب الو باتكب رقي ال نم وه مهضعب لاقف ىآلا ىف اوفاتخا « ىلوآلا ةلأسملا ١
 باتكلاب نيرقم اوناكو دوهلا ىف ةيآلا نال بوصأىاثلا اذهو ةءارقلاو ةباتكلا نسال نمنورخآ
 ىلعلدي كلذو « بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ نحن » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنالو لوسرلاو
 . كلذب الإ قيليال ( باتكلا نودلعي ال ) هلوق نآلو ؛لوقلا اذه

 هليختام : اهدحأ ءدحاو لصأ ىف ةكرتششم ناعم الو ةينمأ عمج « ىنامآلا د 6 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هلوق هنمو هينمب و ًانالف دعي نالف : مرق اذه نمو « هنوكب امثدحو هعوقو هسفن ىف ردقيف ناسنإلا

 ىنامأ الإ ) هلوق ناكاذهب ىتامألا انرسف نإف ( ًارورغالإ ناطيشلا مهدي امو مهين و مدعي ) ىلاعت
 موينمتامو مطن وعفشي ايبن ألا مه 1-5 اياطخع مهذخا وي ال ىلاعت هللا نأ ىف مهينامأ نم نمهيلع رهام الإ

 نماهوعمس ةفلت بيذاكأ 7 ( ىنامأ الإ ) . اهيناثو . ةدودعمأمايأ الإ مهسمتال رانلا نأنم نا

 مأ هتدنع : مأ هتيور ءىث 7:1 ذهأي اهب كدج..ىث ىفبأدن , فارعأ لاق ؛ديلقتلا ىلع اهولبق ب

 نبدا مررلاق_ ةليل لوأ هللا باتك ىتم : هلرق نم نو رثب لم الإ ىلإ ( ناهلرالا) اهتاثو 6

 .ىراقلاو قاتخلاكلذكومانمتيامزو<وهسفن ىفردقب ىنمتملان الر دق اذ|ىنمنم قاقتشالاو فاشكلا
 نل اولاقو ) ىلاعت هلوق ليلدب ىلوأ باقلا ىنمت ىلع هلمح مله وبأ لاق ءاذك دعب اذك ةملكنأ ردقي
 مكينامأب سيا ) ىلاعت هللا لاقو . مهينمت ىأ ( ميينامأ كلت ىراصن وأ ًادوه ناكنم الإ ةنجلا لخدي
 ىلاعتلاقو(مكاهرب اوتاه لق مهينامأ كلت) لاقو ( هب زجي اءوس لمعي نم باتكلا لهأ ىنامأ لَو
 الإ مهنإ لع نم كلذب مهلامو رهدلا الإ انكلبي امو ايحنو توم ايندلا انتايح الإ ىه ام اولاقو)
 اذإ ) ىلاعت 0 ءارقلا ىلع هلمح نورثك آلا لاقو . نوص رخو نوردقي ىنعمب ( نونظي

 كلذ ىلع هانلمحاذإ ان”ال ءانثتسالا ةقبرطي قيلأ ةءارقلا ىلع هلمح نآلو ( هتينمأ ىف ناطيشلا قلأ ىنمت
 ارك ذب ام ردقبو هنوعمسف مويلع ىلتي ام ردقب الإ باتكلا نودلعي ال لاق هن أكف قلعت هب هل ناك

 بيذاكألاو ثيداحأللا دارملا نأ ىلع لمح اذإو « لمأتلاو ربدتلا نم نونكمتيال مهنإ مث « هنولبقيف
 . !ندانردف ءايتنسالا/ ناك سفنلا تردحر ريعلاو نشا .

 : ةغبانلا لاق « عطقاملا ءانثتسالا نم ( ىتامأ الإ ) ىلاعت هلوق 4« ةثلاثلا ةلأسملا 2

 بئاغب نظ نسحال] لع الو ةيونثم ىذ ريغ ًانيف تفلح

 ىتامالا نال هانلق ام قةحناكف ( نونظيال] مهنإو) ىلاعت هلوق امأ . فيفختلاب «ىنامأ الإ »ءىرقو

 كقي نأ لئاقلو . اراركست كلذ نوكي و نظ ىبف حلا ةقلقحا ال نوال نكلفلاو أ ريدقتلا اءادإ أ نإ
 ىلاعت هن اكفهانعم نسحب مهيلعةوالتلا ىلع هانلمح اذإو راركسلا مزلي الف ريغ نظلاو ريغ سفنلا ثيدح

 داراكهليوأت مهرك ذب نأب الإو هوعمسيف مهيلع ىلتي نأبالإ باتكسلا نوملعيال نويمأ مهنمو : لاق

 فراعملانأ : اهادحأ . لئاسم ةيآلا ىفو « قملا ىلإ لصونال ةقيرطلا هذه نأ ىلاعت نيبو ؛ هونظيف

 نال لكدشم وهو ًاقلطم ديلقتلا نالطب : اهيناثو ٠ نظيو ملعي النم مذ كلذلذ ةيرورض ال ةيبسك



 آلا: نويمأ بنمو :.لاعت هلو ١
 م 3 ت2 3 هي دة سدس دو ع

 «ض0/8» 0 : الإ مق م نإو قاما الإ األ َبتكلا نوعي النوم مهم

 رس هل 0 ءانيب مل يبي م2 مدعا 62 زج سا ©فعوس مترك هةر ل مله سس

 نيل ا ل ل 0

 هر < ا مثو ساس ه هك غ6 تح ست م»+ ةهالاس مثلو سس "2 1217

 نييطاخلا دووملا نأ برئاآلاو . لمع ةوءن لد ناهتكب اضع ميصعل ة.صو نعو ؛( قافنلا نع مهل

 ماع وهو الإ تيكو تيك ملعي الوأ : رجزلا قيرط ىلع لاقي داكي ال هناآل كلذب نيملاع اوناك كلذب

 نكوزيج:سإ فيك دوريلا ءالؤه مهضعإ لاقو« لعفلا كاذ نءهلأر جاز ىذا كلذ نك ءىّشلا كذب

 نول نيفانملاك اوسيل مثو ملسو هيلع هللا ىلص د# ةوبن لئالد رابظإ نع ىبنلا مهناوخ] ىلإ رسب نأ

 ىضاقلا لاق بجعأ ةبجلا هذه نم مهنأشف  ةينالعلاو رسلاب ًاملاع هنوك نونلعي الو هللا نوهلعي ال

 1 رجزي نأ حصي فيكف دايعلا لافأل ق ااا وه ناك نإ ىلاعت 1 اهدخأ َر 2 ىلع لدن هب الا

 ةقيرط ناكك لذ نأو رظنلاو جاجحلا ةحص ىلع لدت اهنأ : اهيناثو , لاعفآلاو لاوقألا كلت نع
 0 - اهتلاثو 2 هولاق اق ضعبل موضح لاق ىد دوولا دنع ًارهاظ ناك كلذ لَو نينمؤماو ةنادصلا

 ىلع لدي م ىلع اهلا متشابو ةأروتلا ةدحص) أوفرثءا اكل منال ةيمازلإ نورك دلو ةجحلا لأ ىلع ل

 نيتمدقملا كنت ىددحإ أودنم ولو ةودنلاب فارتءالا مهمزل من ال مالسلاو ةالصلا هيلع لم ةودذ

 ًامرج مظعأ نوكي ةيصعم اهنوكب ملعلا عم ةيصعملاب ىنآلا نأ ىلعلدت اهنأ : امعبارو . ةلالدلا تمت امل
 : لعأ الرو

 نيذلل ليوف 8 نوزظي الإ ُُ إو 2 م الأ تاتكلا نوءلعي هل نومأ مهثمو زر لا هلوق

 تبتك ا مه ليوف » اليلق ا هب اورتشيل هللأ دنع نم !ذو نولوش مش مهيديأب باتكلا و

 4 نوبسكي امم مهل ليوو مهديأ
 نع عمطلا لازأو دانعلاب مهفصو امل ىلاعت هنأل دوبيلا ( نويمأ مهنمو ) هلوقب دارملا نأ ملعا

 هعضاوم نع م كا نوفر نيذلا مثو ةلضملا ةلاضلا ةقرفلا ىه ىلوآلا ةقرفلاف مهقرف نيب مناع

 نور "ذا 1 :ةعيارلا ةقرفأأو ٠ و « نيهفانملانولداج ن.ذلا : ةثلاثلا ةقرفلاو « نوةفانملا : ةيناثلاةقرفلاو

 لوءقو ديلقتلا مم هي رطو ة ةرأ 9 الو ةءار#ب مثدنع ةفرعم ال نيذلا نويمالا ةماعلا مثو ةيآلأ هذه َْق

 اد عانتمالا كإلذ ابا سل ناميإلا لوبق نع تودئتع نيذلا 3 للاعت هللأ نيرف 0 مط لاشي ع

 دوويلا قرف حرش نم ةيآلا هذه ىف ىلاصت هللا هركذ ام لمأت نمو رخآ ببس مهنم مسق لكل لب
 نوكي نم مهيفو ريغلا ل الضإ ف ىعساو قحلا دناعل نم مويف نإف ةمأللا هذه قرفىف هئيعل كزذ دو

 ٍ لئاسم انبهو 2 ا اسمع ًايماع نوكي نم مهيفو 2 ع



 6 ةيآلا . انمآ اولاق اونمآ نيذلا أوقل اذإو : ىلاعف هلو

 عنمي مهضعب ناك مرج الذ كلذ نم ىوقأ ةجح الف ملسو هيلع هللا لص د ةوبن ىلع ةاروتلا ةداهشب
 (مكيلع هللا حتف) هلوق :لافقلا لاق , هباعصأو لو هيلعهتلا لص د# دنع كاذب فارتعالا نم آضعب
 . هبلط هل لهسو كلذ قزر ىأ اذك ىلع ىف نالف ىلع حتف دق مهلوق نم ذوخأم

 اذكموكباتك ىف وه هلوقو هب مهتجاحم اولعءج مهنأ ) اهدا ) هوجو هيفف ( مكبر دنع ) هلوق 8

 ( اهتناثو ) دحاو ىنعم اذنكم هللا دنع وهو اذكه هللا باتك ىف وه لوقت كارت الأ هللا دنع ةجاحم
 فصوت نأ حصت لسرلاعابتا نم ىلاعت هللا مزلأ ايف ةجاحا نآل بد ف 3 وجاحتل ىأ-نسحلا لاق

 دنعو ةمايقلا موي مكوجاحي دارملا : محلا لاق ( اهئلاثو ) هنيد ىف ةجاحم اهنال هيف ةجاحم اهنأب
 سيل هناأل فقوملا ىف قئالخلا سوءر ىلع مكتحيضف رورظو مكخيبوت ىف ًادئاز كلذ نوكنيف لؤاستلا

 ديزي ام كلذ رورظ نأ نودقتعي موقلا ناكف راكنإلا ىلع تبث نك متك مث قحلاب فارتعا نه

 تحي دق ءىشأأب جتا نإ : ركب وبأ ىضذاقلا لاق (اهعبارو ) ةرخآلا ىف مهتحيضف فاشكنا ىف

 هنم هضرغ نوكي دقو مصخلا ةبلغ بيسإ رورسلا لوص>ح ةجحلا كالت رابظإ نم هضرغ نوكيو

 ومتثد>دقةواخلادنعموقلا لاقف هيلعهللا ةجح ررقيو همصخ رذع عطقيل طقف ةحيصتااو ةنايدلا

 ةنايدلا هجو ىلع هب جاجتحالا نم نوتكسمتي اوراصف ةاروتلا ىف مهتجح نم مكيلع هللا حتف امب

 تّأو هللا دنع كيلع تبجوأ دق هيحاصل لوةيدق هّجولا اذه ىلع ةجحلا رك ذب نم نآل ةحيصنلاو
 بئاخلا ماتا تنك :تدححج .نرإو كشفت لإ تنسحأ تلقا نإف قر نيو ىدب ةجللا كلع

 ىففاشلا دنع اذهو « ىكحو ىداقتعا ىف ىأ ملاع ىدنع نالف لاقي : لافقلا لاق ( اهسماخو )
 ١ ويصتا ىأ ( مكبر دنع هب ركوجا>يل ) هلوقو امهركح ىف ىأ مارح ةفينح ىنأ دنعو لالح
 ءادبششلاب اوتأي ملذإف) ىلاعت هلوق ءاملعلا ضعب لوأتو . هللا ى-> ىف لئالدلا كلتب نيجوجح
 همزل دووشلاب تأي ل اذإ فذاقلا نآل هئاضقو هللا كح ىف ىأ ( نوبذاكلا ىه هللا دنع كئلوأف
 . ًاقداص هسفن ىف ناكنإو نيبذاكلا كح

 الفأ لاق ىلاعت هناكف نينمؤملا ىلإ مجري هنأ : اهدحأ ءهرجو هيفن ( نولققعن الفأ ) هلوق امأ

 « نسحلا لوق وهو. مهنامإ ىف كل عمطم ال مالا نأ مهتفص نم كل هاك اكل نرش

 هلابو عجري امب مهنوثدحتأ مهل اولاق ضعبب مهضعب الخ ام دنع نءاكف مهيلإ عجار هلأ 10

 هنال ريظأ هجولااذهو . هيلع متنأ امب قيلي ال كلذ نأ نولقعت الفأ ءهب نيجوجحم نوريصتو مكيلع
 ١ مهريَغ هلل مهنع هفرصأ هجو الف مهنع ةناكملا مات 0

 وهو:لوآلا «نالوق هيفف ( نوذلعي امو نورسي ام ملءي هلل نأ نودلحيال وأ:) ناعت هلوق انآ

 هب هللا مهفوخل ةينالعلاو رسلا ملعي ىلاعت هنأ نوفرعيو هللا نوفرعي اوناكدوريلا نإ نيرثك آلا لوق
 مهرس ملعي ابر مهل نأ ارفرعيف اوركفتي نأ ىف لوقلا اذهب مهيغرف كلذب ارملع ام مهنأ ىاثلا
 رجز مالكلا اذهف ًاعيمج نيلوقلا ىلعو « مهقافن ببسب باقعلا لولح نونمأي ال مهنأو مهتنالعو

 «معا رخل مو



 ةيآلا . اونمآ نيذلا اوقل اًذإو : ىلاعت هلوق ١١مم

 اولا ضب ىلإ | مهضعب 086 إو انما اولاَق اوتماك نيل 00
 سس و ,لراش س مو م م 1 هرثه اساس را صراساس 0 لس هر رثاطن

 37 نوت أ بر دنع هب موجاحي م مدلج هل عادا وادا
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 2عراسا سا هم ري داسردوم عادعف م2 ل 2

 ؛1000 نونلعي امو نورسي ام معي هللا نأ نوملعي

 اليوأت هولوأف هللا داره هولّقع ام دعب نم : لوآلا , نيبجو نم هنع لافقلا باجأ :'هيف ةدئاف ال
 دسافلاليوأتلا نأ اوءلعو « ىلاعت هللا دارم اواقعمبنأ ىتاثلاو . ىلاعتهللا دام ريغ هنأ نوملعي ًادساف
 تناكرزولا نم هيف امب ملعلا عم فيرحتلا اودمعت ىتمو « ىلاعت هللا نم ةبوقعلاو رزولا موسكو
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيلست كلذ نم دوصقملا ناكاملو « مظعأ مهتءارجو دشأ مهتوسق

 : ناتلأسم ةيآلا و ىوقأ هي ةيلسنلا ف كلذ ناك ا مهدانع ناكاىلكف مهدانع ىلع هريبصتو

 هريسفت مدقتام ىلع ( كل اونمؤي نأ نوعمطتفأ ) ىلاعت هلوق ىضاقلا لاق 4 لوألا ةلأسملا ١

 ةفصب مييف عمطلا لاح ريغتي ال ناكل مييف ىلاعت هللا قاخ ناكول هنآ ميابق نم مهنا | نأ ىلع لدي

 نينمؤدللو لسو هيلع هللا ىلص لوسرأل ةيلست كلذ ن وكحصامللو مهرك ذأ مدقت ىذلا قيرفلا

 ال نأ ىلع فوقوه هلاوزو « كلذ ىلاعت هقلخ ىلع فوقوم ناميإلا ىف ,هرمأ لولا اذه ىلع نآل
 هتدك نوءلعي و هولعف ثيح نم فب رحتلا ف مومن ذل ىلاعت هما وهو ا هجو نمو مهيف هقلخ

 مهيلإ فيرحتلا ىلاعت هتفاضإو كلذ ريغتي ال اوملعي ال وأ اوءلعي نأب ناكل هقلخ نم كلذ ناكولو

 ةداعإلا ىف ةدئاف الف راوظأو ًارارم مدقت دق هيلع مالكلا نأ ملعاو , كلذ ىلع لدت مذلا هجو ىلع

 يعل عع لطي اهلك ةناتملا ماعلا نأ ىلع ةيآلا لدت ىزارلا ركب وبأ لاق « ةيناث |١ ةلأسملا (

 2 عمطلا لاوز ديفي )ص ) اونمؤي نأ نوعمطتفأ) ىلاعت هلوق نآل لهاجلا نم نم ألا ىلإ برقأو

 : هب معلا دعي قملا مهترباكمل م ماكر

 مهوثدحتأ اولاق ضعب ىلإ مهضعب الخ اذإو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اول اذإو ]ل ىلاعت 0

 نورسي ام معي هللا 5000 الوأ :«نولقعت الفأ معبر دنع هب مك وجاحيل ميلع هللأ حدف امب

 . ( نونلعي امو

 هيلع هللا لص دم نمز ىف اوناكن يذلا دوهيلا لا ىفأ حتابق نم ىناثلا عونلا وه اذه نأ معا

 دمح بادكأ اوقل اذإ اوناكباتكلا لهأ قفانم نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورملاو سو

 هدجنو قح هلوق نأو قداص مكبحاص نأ دمشنو هب متنمآ ىذلاب انمآ مهل اولاق سو هيلع هللا لص

 هللا حتتف امب مهنودحنأ مهل ءاسؤرلا لاق ضعب ىلإ مهضعب الخ اذإ مث « انباتك ىف هتفصو هتعنب

 فرتعاو ةأروتلا ةحصب فرتعا اذإ فلاذملا نإف 6 هب مك وجاحيل هتفصو هتعذ نم هباتك ىف ميلع



 ١ ةيآلا : ركل اونمؤإ نأ نوذبطتقأ : ىلاعت هلوق

 دقف ىنعملا فيرخت امأف « هانرك ذ ام ىلع ممسقي نأ بحي مالكلا ىف حمصي ىذلا فيرحتلاف هعوقو

 في رحتلا مم عنتمأ كاذ مع ىم هنأف رارطضاب هيف لاوسرلا دصق ملعإ م 08 1 هدو ىلع ع

 مدلاو ةتيملاو ريزنلا محل مير 50 لوأتي نأ نألا متلتلا مهفالخ مهماع نم مدقت ا

 . اهريغ ىلع

 مالسلا هيلع ىسوم نمز ىف اوناكن يذلا مم نيفرحلا نأب انلق نإ انأ معا 6 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 دغصلا تماما لأ لوز ملسو هيلع هللا ىلص دمع رمأب لصتي الام اوفرح مهنأ برقألاف

 هّللأ [زئوس أولا مش هاع ىمن امو ى#ه ود 4ب 7 امو روطلاب ىدمزم ماك ني> هللأ مالك اوم نيرات#لا

 ,يسأب' الفال قامت الا نأ ماش نإو اواعفاف ءايشآلا هذه اولعفت نأ متعطتسا نإ : هرخآ ىف لوقي

 في رح دارألا نأ برذاآلاف مالسلاو ةالصلا هيلع 1 نمز َْق اوناك نيذلا ُم نوذرذملا اناق نإ أمأو

 اوفر> مآل 2 هتفصو لوسرلا ثعن اوفرح مهنأ امإ كلذو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع دمت لأ

 . اوفرح ءىث ىأ مهنأ ىلع لدي ال نآرقلا رهاظو مجرلا ةيآ اوفرح اك عئارشلا

 سأيلا لوص> في رحتلا لع ضعبلا مادقإ ند مزلي فيك لوقي نأ ل ئاقل 6( ةعبارلا ةلأسملا ١

 نأ لمتحي لاَعذ هنع لافقاا تاجا 9 نيقايلا رارقإ ىفاني ال ضعبلا دازع نإف نيقايلا نامإ نم

 في رحتلا نودمعت مموق نمد هنوماعتيو مهيد نوذخأب ا مثو ءال ره نمهؤ فيك ىنءملا نوكت

 الو كلذ الإ نولبقي ال ةدلةملاو هبجو نع هوريغو هوفرح ام مهنوملعي امن] كتلوأف ًادانع
 هنع تنأو ىأ ! نالف كذاتسأو حلفت فيك : لجرال كلوةك وهو قملا لهأ لوق ىلإ نوتفتلي

 . مخ ىع ل لو

 جزم ,لل هما موسيآ : نولثاق لاقف ( ن وعمطتفأ ) هل بةزلف ايقاتخإ 14 ةسانخلا ةلأسملا )

 داعيتسالا ةبج نمد الإ كلذ ند مسا ١ نورخآ لاقو ٠ مهنايعأإ ةعاج مد ةقرفلا هذه ناسعإ

 نأ انمدخو انديبعل عمطن ال اكوهو اولاق « دانعلاو ليدبتلاو في رحتلا نم هيلع مه ام عم مهنم هل
 ىلاعت هلوق نإ : لوقي نأ لئاقلو . كلذ دعبتسن لب نوكسلمي ال مهنأب عطقن ال انإ مث . اندالب اوكلمب

 ةتبلأ نونمؤ ال مب اهي كاذ ناكف راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسا ) 5 اونمؤ نأ نآؤءمطتفأ (

 8 مدقت م ىلع ربخلل ةررقملا هوجولا دوعل نئنيش ) عنف نمهؤإ ال هنأ هنع هللا مك نم ناماف

 اوناكنف هوةلخ م داكفر هندعصل ارلع مهنأ دارملاف ) هواقعام دح) نم ( لاعت هلوق 5

 مهنأو مي ءابلعلا مهنأ ىلع مالكسلا لمح نأ بدي كإذ لجاألف دمعلاب كاذ ىلع نيمدقم نيدناعم

 م 4 اورتشاو ( لاخلا هلوق ف كداعل نم لاك هللأ هكنفب 0 ىلع ضارغالا نم برضل كازذ اولعف

 ميظعلا عمجانآل ةلذ مهددع ىف نركي نأ, ب حيو.( مهءابنبأ نوفرعي اكهنوفرعي ) ىلاعت لاقو ( الياق

 ءةاضلا تك. نإو لطيملا نم قا مدي مل كلذ انزوج نإ انآل نودقتعي ام تاكا مهيلع ذوب ال

 راركت ( نردلعي مهو هواقع ) ىلاعت هلوق : لوقي نأ لئاقاف ( نوملعي مهو ) ىلاعت هلوق امأ



 ةيآلا . كل اونهؤب نأ نوعمطتفأ : ىلاعت هلوق م

 مكل اونمؤي نأ ن وعمطتقأ : اهدحأ . اهوجو داعبتسالا ببس ىف اورك ذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لكلا ىلع مياضفو لذلا نم مهصاخ هللا نأ ىف ببسلا وه ناكو مالسلاهيلع ىو اونمآ اه مهنأ عم

 نأ نوءمطتفأ :قاثلا ٠ نيدرمتملا ىلع باذعلا عاونأ رووظو هدي ىلع ةيلاوتملا تازجعملا روبظ عمو
 نوءمطتفأ : ثلاثلا « هلديو ةريغ لب كلذب فرتءي مل قحلا مهنم مع نمو قيدصتلا اورهظيو اونمؤي
 نوعمسإ مهنالسأ نم قيرف ناكذقو فيكو لالدتسالاو رظنلا قيرط نم ءالؤد ,مكل نفؤي نأ

 . هنودناعي مث قح هنأ نودلعيو هللا مالك

 هلوق ىف ةدئافلا اف ٠ هللاب اونمؤي نأب نوفلكم موقلا : لوي نأ لئاقل ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 هلل ناميإلا ناكولو هيلإ اوعد امب مل ًارارقإ نوكي هنأ : باوجلا؟ ( مك اونمؤي نأ نوعمطتفأ )
 مكداجال اونمؤي نأ كلذب داري نأ زوجو هقيدصتبو هتوبذب رفأ امل ( طول هل نمآف ) ىلاغت لاق اك

 . ةفاضإلا ىنعم اذه نوكسيف هيلإ مهئاعد ىف 1 ددشت لجالو

 دارا : لاق نم مهنم « قيرفلا كلذ ىف اوفلتخا دقف ( مهنم قيرف ناكدقو ) ىلاعت ةلوق امأ

 هللا مالكنوعمسي مهنأب قيرفلا اذه ففصو ىلاعت هنأأل مالسلا هيلع ىسوم مايأ ىف ناكن م قيرفلاب

 هياع دم نمز ىف ناك زم قيرفلاب دارملا لب لاق نم مهنمو « تاقيملا لهأ مه هللا مالكاوعمس نيذلاو

 مثو مدقتام ىلإ عجار مبنم قيرف ناكدقو) ىاعت هلوق ىف ريمضلا نآل برقأ اذهو مالسلاو ةالضلا

 مناسب عمطلا قاعت نيذلا نأ انيب دقو ( مكل اونمؤ,ي نأ نودمطتفأ ) هلوقب ىلاعت هللا مهانع نيذلا
 اورضح نيذلا مه هللا مالكاوعمس نيذلا ليق نإف . مالسلاو ةالصلا هيلغد# نمز ىف اوناكن يذلا م
 عمس اندحال لاقي كهللا مالك عمس هنإ لاقي نأ ةأروتلا ععس نميف زوي دق لب ملسن ال انلق « تاقيمل

 . نآرقلا هيلع ءىرق اذ هللا مالك

 : لئاسم هيفف ( هنوفرخي مث ) ىلاعت هلوق امأ

 ءىثلا نع فارحنالا نم هلصأو ليدبتلاو رييغتلا فيرحتلا : لافقلا لاق ( ىلوألا ةلأسملا ١
 نع ءىثلا ةلامإ وه فيرحتلاو ( ةّئف ىلإ ازب>تم وأ لاتقل امدح الإ )!قلاعز لاق هنع تفي ركتتلاو

 . ميقتسم ريغ الثام طق هسأر ناك اذإ فرح لق لاقي هقح

 لمحو ىنعملا ىف وأ ظفللا ىف نوكي نأ امإ فيرحتلا نإ : ىضاقلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىلع ايقاب ناكاذإ ىلاعت هللا مالك نآل ىنعملا رييغت ىلع هلمح نم ىلوأ ظفللا رييغت ىلع فيرحتلا

 لمحي نأ نكسمأ نإف عومسملا مالكلا سفنل ال هانعمل نيريغم نونوكي امناف هليوأت اوريغو هتبج

 بجيف كلذ نكمي ملْنإَو « ىلوأ وهف اوصقنو هيف اوداز مهنأ نم سابع نبا نع ىور ككلذ ىلع

 ًارتاوتم ًارووظ هللا مالك رهظ اذإ كلذ عنتمي امنإو اتباث ليزنتلا ناكنإو هليوأت ريبغت ىلع لمحي نأ

 نإف ؛ هيف رظني كلذ نكسل همالك سفن في رت عنتم ريغف كلذك ريصي نأ لبق امأف نآرقلا رورظك

 حمص كلذ ىف رثؤي مل نإو هنم ىلاعت هللا عنمب نأ نم دب الف هب ةجحلا مايق ىف رثؤي هل مهرييغت ناك



 وس ةيآلا . كل اونمؤي نأ نوعمطتفأ : ىلاعت هلوق

 دحأ هغلبي ملام كلذف مبغولبو مل مهتدناعمو ءايينالا عم موتنعتو مهقاقشو مهفالخو ممرفك ميدقتب
 هيلع ىموم ةقرافم دعب لجعلا اودبع ةرهابلا تارالا مهدها شم لعل منال كلذو مولبق مهألا نم

 اولوقي نأو ًادجس بابلا لوخدب اورمأ امل مث « مهتدالب ىلع كلذ لدف ةريسيلا ةدملاب مثايإ مالسلا

 موفلا اولأس مث ؛ اوقسفو لوقلا اولدب مهتس باوث ىف ديزيو ماياطخ مهل رفغي نأ مدعوو ةطح

 قي اوملاب هل مهاض و ىموك ممن امي] دعب ةاروتلا لوبق نم اوعنتما مث ىولسلاو نملا لدب لصبلاو

 ؛ اودتعاو تبسلا ىف ديصلا اولحتسا مث لبجلا مهقوف عفر ىت> هب ىنأي امل اوداقنيو هب اونمؤي نأ
 اودهاش امل مث , « ًاوزه انذختتأ » مهطوقب مالسلا هيلع ىنوم اوهفاش ةرقبلا يذب | يرمإ ايليت

 مهتالماعمو مهنيب اهف مهل اعفأ هذه تناك اذإ لوقي ىلاعت هللا نأاكف ٠ ةوسق اودادزا ىتوملا ءامح]

 ًادمم مهفالخأ هب لماعيام عيدب ريغف هببسب ةنآلاو قرلا نم مهذقنأو هب هللا مهزعأ ىذلا مهيبن عم
 :ابعبارو.. قللا نع مهضارعإو مهدانع نم هنورت ام نونهؤالاو ىنناا اهيأ مكيلع نويلف « مالسلا هيلع

 لزن امك مهيلع باذعلا لوزن نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا نامز ىف نيدوجوملا باتكلا لهأ ريذخت

 مهيلع باذعلا لزني نأ برعلا ىرشم ريذ# : اهسماخو . ةدودعملا عئاقولا كلت يف مهفالسأب

 مهرارقإ عم ةداعالل نيركسنملا برعلا رشم ىلع جاجتحا هنأ : اهسداسو ؛ دوها كثلوأ ىلع لن اك

 هيلع هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ ( قوملا هللا ىح كلذك ) ىلاعت هلوق نم دارحلا وهو « ءادتبالاب

 ببسب هردص قيضي ناكو « هنم ناميإلا مهلوبقو قملا ىلإ ءاعدلا لع صرحلا ديدش ناكمالسلا
 ةرهابلا تايرآلاةدهاشم عم يظعلادانعلا ىف ليئارسإ ىب رابخأ هيلع ىلاعت هللا صقف : مثدرمو مدانع

 ىلاعت لاقف ةباجتسالاو لوبقلا ةل نم هنامز ىف باتكلا لهأ نم ررظي امف هلوسرل ةيلست

 :لئاسم انبهو ( كلل اونمؤي نأ نوعمطتفأ )

 لوق وهو لوآلا نابجو ( كل اونمؤي نأ نوعمطتفأ ) ىلاعت هلوق ىف ( لوألا ةلأسملا ١
 ةباجتسالاب دوصقملا وهو ىعادلا وه هنأل ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا عم باطخ هنأ سابع نبا
 نيح مالسلا هيلع هنأ ىور « ةنيرقلا هذلل صوصخلا ىلع هاناح انكل مومعلل ناكنإو ظفالاو
 لوق وهو : ىاثلا . ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف هويذكو هللا باتك ىلإ دوريلا اعدو ةنيدملا لخد
 نإو مالسلا هيلع هنآل رهاظلاب قيلأ اذهو ىضاقلا لاق ٠ نينمؤالاو لوسرلا عم باطخ هنأ نسحلا

 ءابيلع مبهبنيو لئالدلا مهل ربظيو نامإلا ىلإ مهوعدي نم ةباحصلا ىف ناكدقف ءاعدلا ىف لصاألا ناك
 هباتحأ نم هلاخ اذه نمو لوسرلا هب ديريو ( كل اونمؤي نأ نوعمطتفأ ) ىلاعت لوقي نأ حصف

 . رهاظلا كرتل هجو الف اح كلذ ناكاذإو

 لوسرلا نمز ىف اوناكن يذلا دوويلا مه ( مكل اونمؤي نأ ) هلوقب دارملا 6 ةيناثل ةلأسملا ١)
 ىف ممصي امنإ عمطلا نآل هفالخو اونمؤي نأ ىف عمطلا مهيف حصي نيذلا مهنآل مالسلا هيلغ
 . قاولا ىفال لبقتسمملا
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 لزن لاقي كهل ةيشحخلا بجو امب وأ دابعلل فيوختلاب لزني ىأ هللا ةيشخ ىأ ( هللا ةيشخ نم )
 كرت ليوأتلا اذه : ىضاقلا لاق ٠ سانلا لع كلذ باجيإب ىأ اذك ليلحتو اذك ميرحتب نآرقلا

 ىف ءام وهف لوزنلا دنع دتشا نإو هنال ةراجحلاب فصوبي ال دربلا نآل ةرورض ريغ نم رهاظلل

 : . ةححنلاب اند“ لي ال ندإل و ةهاقملا
 ةيساقلا ءالؤهل داصرملاب ىلاعت هللا نأ ىنعملاف (نولحعت امع لفاغب هللا امو ) ىلاعت هلوق امأ

 امو) ىلاعت هلوةك وهو ةرخآلاو ايندلا ىف اب مهيزاجي وهف امل ىصح مهلامعال ظفاحو مهولق

 فصوي نأ حصي له ليق نإف . اورجزنيا ريبك فيوختو مدعو اذه. ىفو ( ايسن كبر ناك
 كلذك رمآلا سيلو هيلع ةلفغلا زاوج مهوب هنآل حصي ال ىضاقلا لاق انلق ؟ لفاغب سيل هنأب هلا
 . مون الو ةنس هذخأت ال ) ىلاعت هلوق ليلدب ؛ هيلع اهتقص توبث مزاتسيال ءىثلا نع ةفصلا ىفن نآل

 . ملعأ هللاو ( معطي الو ب و
 هنوفرحم مث هلأ مالك نوعهسإ مونم قيرف ناكدقو مل اونمو نأ نودمطت: 1 رإ) ىلاعت هلوق

 4 نوبلعي مثو هواقع أم دعب نم

 دومملا لاعفأحنابق انه نم حرش . انبه ىلإ دوهبلا فالسأ لاعفأ حنابق ركذ امل هناحبس هنأ معا
 ىف ىلاعت هللا هرك ذ امف نإ : هللا همحر لافقلا لاق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمح نمز ىف اوناكنيذلا

 ةوبن ةمص ىلع اهب ةلالدلا : اهدحأ , دصقملا نم 1 بكا رش لن رميصاف دوم ةاودملا وفه

 ىحولاب الإ نوكي نأ نكمي ال كلذو « ملعت ريغ نم اهنع ربخا' هنآل ملسو هيلع هللا ىلص دم

 نودلعي اوناكمهنألف باتكلا لهأ امأ « برعلاو باتكلا لهأ ةلالدلا هذهب عاقتنالا ىف كرتقيو
 ىحولا نم الإ اهذخأ ام هنأ ةلاال اوملع الصأ توافت ريغ نم دمم نم اهوعمس اءلف صصقلا هذه
 : ايناثووا٠ لراخالا هذه ىف ادع لوقدلصإ اتاتكعلا ]91 نأأ للا نودهاشرد اسف بزملاناملأو

 ءاجنإلاك لضفلاو ةما 0 نم مهفالسأ ىلع هب ىلاعت هللا نم امو ليئارشإ ىنب ىلع معنلا ديدعت

 ةنيكتمتو اكولهو ءايبنأ مرلعجو ماي هرصنو نيدبعتسم نيرووقه, اوناك ام دعب نوعرف لآ نم

 لازنإ ةطساوب مهيلع نايبلاو رونلا هلازنإو مثودع هكلالهإو رحبلا مهب هقرفو ضرآلا ىف مل
 ىلإ رظنلا ةلأسمو قيئاوملا ضقنو لجعلا ةدابع نم اهوبكترا ىتلا بونذلا نع حفصلاو ةاروتلا
 مهتياقوؤ ىولسلاو نملامييلع هلازنإ و رجحلا نم بذعلاءاملا نم هيتلا ىفمهط هجرخأ ام مث « ؛ ةربج هللا

 مالسلا هيلع ىنلارابخ] : اهئلاثو «ةثيدحلاو ةميدقلا منلاهذه هللا ,هرك ذفماهلا ل لظتب سمشلارح نم
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 ىف دعيتسم ريغ اذهو ؛ كاردإلاو لّعلاو ةايحلا هيف قلخ ىلاءتو هناحبس هللا نال كلذو « هير هل

 (ءىث لك قطنأ ىذلا هللا انقطنأ اولاق انياعمتدهش مل مدولجل اولاقو ) ىلاعن هلوق هريظنو « هللا ةردق
 اذه انلزنأ ول ) اضيأ لاقو « ةيشخلاب هفصو لبجلا كلاذكتف لقعيو عمسبو قطني دلجلا لءج كف
 مهفلاو لقعلا هيف لعج ول ىلاعت هنأ ريدقتلاو ( هللا ةيشخ نم اعدصتم ًاعشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا

 ىنلا نع ىورو ببنملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوعصل عزجلا نح هنأ ع وا كلا دكلا كامل

 هلزنم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فرصناو ثءبملا لوأ ىف ىحولا هاتأ امل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 نأ عننت# ريف اولاق هللا لقبر 8 كيلع م مالسلا : لوقت تناكابلكف راثالاو راجحالا هيلع تدلس

 نأ امل ليوأتلا اذه ةلزتمملا تركنأو « هيف ةيشخلا لصحت ىت> مهفو لقع راجحالا ضعب ىف قاخم
 در الإ ةينبلا طارتشا ىلع مهل ةلالد الو لقعلاو ةابحلا لوبق طرش جازملا لادتعاو ةينبلا مهدنع

 ىلإ شاع ريمتطلا نأ وهو ننرشفملا رثك !:لوق : 0 مهيلإ تفتلي ال نأ بجوف « داعبتسالا
 : لوآألا + ليوأتلا,نم ًاعاونأ لوقلا اذه لعادل اورك ذو ؛ مهفت الو لقعت ال ةراجحلا نأو ةراجحلا
 نافكيا ال وماو» لفت ىلإ لاوضق :هيفرتق وكب عدلا ”ىلاعلا عضوملا نهد ميدارع ان ولطف

 (هللا ةيشخ نم ) هلوقو « دايقنالل الثم لعج واعلا نم طوبحلا ذ "أكف , ريكسالاو دانعلا ىلع نورصم

 ديرب ارادج ايف ادجوف ) هلوةك وهو هتلايشاخ هب ناكل راتخلا لقاعلا نم دجو ول طوبطلا كلذ ىأ
 رات ىح ىف هلثم ربظ ولام طوقسلا ةيراقمو ناليملا نم هيف رهظ دق ًارادج ىأ ( هماقأف ضقني نأ
 : مهضعإ لوق اذه وحنو « ضاضقنالل ًاديرم ناكل

 رفاودلل ادب هيف مك الا ىرت هتارجح نم قابلا لضت ليخن

 عشخلا لابجلاو ةنيدملا روس تعضعضت ريبزلا ربخ ىتأ امل : ريرج لوقو

 اهسفن نع كلذ عفد نم ا,عانتما مدع عم رفاوملا رثأ نه م 5 ق'ربطا ا لالا لف

 عوشخلاك عزجلا راثآ نم ةئيدملا ا ك6 ا ىلا كل 0 ابنك دالك

 نويف نمو ضرآلاو عبسلا تاوم.لا هل حبست ) ىلاعت هلوق رظنلا لهأ لوأت هجولا اذه ىلعو

 ةيآلا ) لد ُّق امو تاومسلا ىف ام دجسإ هلاو ) ىلاعت هلوقو ) هدمك حبس الإ ءئد نم نإو

 ةيشخ نع ) ىلاعت هلوق نأ : ليوأتلا ىف ىناثلا هجولا ( نادجسي رجشلاو مجنلاو ) ىلاعت هلوقو
 ديربام لجأ نه لزالزلادنغ ضعب نع ةضءن ليازتيو قئشني امو لزني ام ةزاجتلا نمو ىأ (هللا

 ىلصالا دودقملا ناكامل هنأ هقيقحتو . ةبوتلاو ءاعدلاب هيلإ مبعزفو هل هدابع ةيسشخ نم كلذي هللا
 كلت تراص دابعلا بولق ىف ىلاعت هللا ةيشخ لصحت نأ ةديدتشلا لزالزلا ىف راجحالا ظابهإ نم

 ةيشخ نم ) لوقف ةياغلا ءادتب ال « نم » ةملكف « طوبا كلذ لوصح ىف ةرثؤألا ةلعلاك ةيشخلا
 سف هنأ وهو ىابجلا هركذ ام : ثلاثلا هجولا ٠ بولقلا ىف هللا ةيشخ لص ” نأ بيسي ىأ ( هللا

 ىلاعت هلوقو لاق هب مهزجزيل هدابعل ىلاعت هللا نم افيو باحسلا نم طبي ىذلا دربلاب ةراجحلا
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 نأ نيب نأب ممولق ىلع ةراجحلا لضف ىلاعتو هنا>بس هنإ مث مركأ وردعو ميرك ديز كاوقك

 (اهلوأف) عفانملا نم ءىثث ءالؤد بولق ىف دجوي الو عفانملا نم عاونأ ةثالث اهنم لصح دق ةراجحلا

 : لئاسم هيفو ( راهنآلا هنم رجفتي امل ةراجحلا نم نإو ) ىلاعت هلوق

 ماللا اهمزلت ىتلا ةليقثلا نم ةففخملا نإ ىهو فيفختلاب « نإو د ءىرق 6 لوألا ةلأسملا ال
 .( نورض انيدل عيمج امل لك نإو ) ىلاعت هلوق اهنمو ةقرافلا

 تقشنا ىأ نالف ةحرق ترجفنا لاقي ةرثكتلاو ةعسلاب حتفتلا رجفتلا 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 جرخيف قفا م ةراجحملا نم نإو ىعك « رجفني هرانيد نب كلام أرقو : روجفلاو رجفلا هؤمو ةدملاب

 عمت ةرخأ نع دلوتت امإ راهثالا نإنءاكلا تاق: نامآلا هم وكنت ىدت ىرجبىذلا ءاملآ هنم

 رهاظ ناك نإو تاصفناو ةرخعألا كلت تقشنا ًاوخر ضرأللا رداظ ناك نإف ضرأألا نطاب ىف

 قارا راكم 'ىدت ايقباواس اهبلا وت. لصتتلاؤن. هلو اةرضضاألا كل. تطملجا»أي الص قضرتلا

 ًارابللو ةلدز ا: هايم ا!غللب ليينت وز ضارال | قدقنت نأ اهادمرتا وتو اجرك نم نفذيحب ض زف ةمياقع

 جرخيف عدصني 1 ةراجحلا نم ىأ ( ءاملا هنم جرخيف قةشي امل اهنم نإو ) ىلاعت هلوق ( اهيناثو)

 قوز( نيلقلا الب ز طريدكتلا م ايمللاب,اىندنتا نق: ةزاغيبللا نأ ئأ ابراج ارت ال ًانيغاان وكتلف ءادملا هنم

 دقو رامنآلا هنم ىرخب ام ابنم جرخ ىت> لاح ىف رثكتت دق اهنأو اهف ةبوطرلا توافت ليلد كلذ

 هجوتنالو كلذل حرشنتالو ظعاوملا نم ءىثث لوبقب ىدنتالةبالصلا ةيامن ىف مجواق ءالؤدو « لقت

 الرق انك كنا ىلا تك زب“ )“ هلوةكماثلا مغدأف قةشتي ىأ ( قةشي ) ىلاءت هلوقو ءادتهالا ىلإ

 . ( هللا ةيشخ نم طبم اسهل اهتم نإو ) ىلاعت هلوق ( اهئلاثو (٠) رثدملا اهيأ اي . لمزملا اأ اي )

 الف دامج رجحلاو ءالقعلا ءايحالا ةفص هللا ةيشخ نم طورملا نأ وهو الاكشإ هيف نأ ملعاو

 ةصاخ ملسم ىنأ لوق : اهدحأ : ًاهرجو ةيآلا هذه ىف اوركذ لاكشإلا اذهلف « هيف كلذ قتدتي

 ةراجحلاو ةيشخلا اهيلع زو هناذ بواقلا ىلإ عجار ( امنه نإو ) ىلاعت هلوق ىف ريمضلا نأ وهو

 نأ بابلا ىف ام ىصقأ « ةراجحلا ركذ مدقت مك بولقلا ركذ مدقت دقو : ةيشخلا اميلع زو ال

 بجو ةراجحلا نود بواقلاب امثال ناك امل فصولا اذه نأ الإ نيروك ذملا برقأ ةراجحلا

 هلرق نأ : لوألا : نيمجو نم هيلع اوضرتءاو ؛ ةراجحلا نود بواقلا ىلإ ريمضلا اذه عوجر

 نإو ) هلوقب ةراجحلا لاح رك ذف ىلاعت أدتبا مث «ةمات ةلمج ( ةوسق دشأ وأ ةراجحلاكى وهف ) ىلاعت

 ( هللا ةيشخ نم طبم امل اهنم نإو ) ىلاعت هلوق ىف بجيف ( رامنآلا هنم رجفتي امل ةراجحلا نم

 كمال اللا لا دال افلا كرلفلا كليم راجتست] كلل طل طا نأ قاثلا', ارذلإ انهار نوكيا

 ملف ال نكتل ةراجحلا ىلإ دئاع ريمضلا نإ نيرسفملا نم مسج لوق . اهيناثو « ةيشخلا ناي

 لجتو عطقت نيح مالسلا هيلع سوه لبج كلذ نم دارملا نأ هنايب « ةلباع ةيح تسيل ةراجحلا نأ
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 هلوق ىف دارملا وهو ةراجحلا نم ةوسق دشأ ىهوأ ةراجحلاكاهنإ اولاق مبواق لاوأ ىلع اوعلطا
 ىنعب « وأ » ةملك نأ ( اهسءاخو ) مكداقتعا و مك ظن ىف ىأ ( ىندأ وأ نيسوق باق ناكف )
 ١: ١ ودشنأ ولب

 بيبح ىلإلكوأ موقلا مأ 2 تاوغت ىلسأ ىردأ ام هللاوف

 َج رخال ىناعط ىأ اننا را 1اذلإ لك ام كلوق دح ىلع هنأ (امسداسو) لك لب دارأ اولاق

 ( امعباسو ) امهريغ ىف لب امهنيب ددرتلا عاقيإ ضرغلا سيلف ةلمجاب و امهيلع ددرت, لب نيذه نع

 وأ نسلا سااج : كلوةك اقدص ناك ممولق تهبش نيذه ىأب ليق هناك ةحابإ فرح « وأ » نأ
 : اضِيأ :ادتعخ كنك آني اههتبلا ب ولو يضم كيك كبلا+ اي كا ناجل

 وأ :ىنعم ىلع امإ فاكلا ىلع فوطعم « دشأ » فا.ثكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 . ةوسق دشأ اهسفنأ ىه وأ ىلع امإو هماقم هيلإ فاضملا مقأو قاما فدذتو ةويسق دكا د ادق

 ةلئاع تناكول ةراجحلا نأ ( اهدحأ ) هوجول ةوسق دشأ اهنأب اممصو اس] 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةيشخ نم ًاعدصتم ًاعشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول ) لاق اي اهنابقل ةيآلا هذه اهتيَقلو
 ىه لب ةيساق تناكنإو ىلاعت هللا أب اهبف ثدحي ام عانتما اهيف سيل ةراجحلا نأ ( !هيناثو ) ( هللا

 ثاي.آلالاصتاىف مهاوخأ نم انفصو ام عم ءالؤهو « هريخست نم ةعنتم ريغ هللا دارم ىلع ةفرصنم

 ىلاعت هل وقتك وهو هقح ةف ردم م ولق نيلت الو هتعاط نم ن وعنتمب مويلع هللا نم مهنا عباتت و مثدنع

 ىف ميو مص انتايآب اوبذك نيذلاو) ىلاعت هلوق ىلإ (هيحانجي ريطيرئاط الو ضرألا ىف ةيادنم امو)

 امل داقتم وهو ءىشل اهنم دحاو لك ر خس ممأ مدآ ىنب ريغ نم تاناويحلا نأ ىنعملا ناك ( تاملظلا

 عفتني راجحالا نال ةوسق دشأ وأ ( اهئلاثو ) مهنم هللا دارأ امع نوءنتبمب رافكلا ءالؤهو هنم ديرأ
 ةتبلا ايف عفن الف ءالؤد بولق امأ ؛ لاوحالا ضعب ىف ءاملا اهنم روظإو ٠ هوجولا ضعب نم اهب

 .هوجولا نم هجوب هللا ةعاطل نيلت الو

 رفكلا نم هيلع مهام ىلع ماودلا مهيف قلاخلا وه ىلاعت ناكنإ ىضاقلا لاق (ةعبارلا ةلأسملا )

 قلخ ىذلا نإ هل اولاقف مءطاخ مالسلا هيلع ىموم نأ ولو ةقيرطلا هذه مبمذ نسحب فيكف
 رداقلا وه رامآلا راجفنا ةراجحلا ىف قلاذلاو ةوسقلا انبولق ىف قلخ ىذلاوه ةراجحلا ىف ةبالصلا

 مهتجح تناكل رهاظ انرذمف لعفي مل اذإف ءانيف ناعإلا قا رفكلا نم هيلع نحن امع انلقني نأ ىلع

 11 0 0 رقت مدقت دق مالكا نم طقلا اذهو مريلع ةتحعح نقلل هيلع

 ةوسقلا طرف ىلع لدأ كلذ نآل ىسقأ لقي ملو ( ةوسق دشأ ) لاق امنإ ( ةسماخلا ةلأسملا ١
 تدتشا لق هب اك ةدقلاب ردعلا تنص لمت نكل ىسقالا ىنعم دصقي ال نأ رهو

 سايلالا مدعل هيلع لضفملا ريم كرتو « ةواسق,» ءىرقو ةوسق دش مهبولقو ةراجحلا ةوسق

 «م- را ساو
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 هرثأتو ربعلا و تابآلاو لئالدلا ةعلاطم نع رثأتي نأ هنأش نم بلقلا كلذكو لباق ريغ رجحلا مسج
 اذإف ىلاعت هللا نم فوخلاو هلل عوضالاو ةعاطلا رارظإو رابكتسالاو وتعلاو درّلا كرت نع ةرابع
 باقلا اسق : لاقيف رجحلاب ًاهبش رثأتلا مدع ىف راص ةفصلا هذه نع هجرخأ ضراع بلقلل ضرع
 دواج هنم رعشقت ىلاثم اهماشتم ًاباتك ) لاقف ةقرلاب نينمؤملا فصو ىلاعت هللا نككلذلو ٠ ظاغو

 . ( مد نودثخي نيذلا
 نيذلا باتيكلا لهأ ( مكبولق ) هلوقب نوبطاخملا نوكي نأ زو لافقلا لاق © ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ىتلا تانيبلا دعب نم تبلصو تسقو 8 3 فلا“ قأ مس و هيلع هللا لص د نامز ىف اوناك

 تابآلاو مهنم ةيصعملا ىلع رصأ نمب لزن ىذلا باقعلاو مهيلع ترج ىنلا رومآلاو مكلئاوأ تءاج
 « مهاوس نم ةأروتلاب ناد نم لكىلعو مسفنأ ىلع اهوذخأ ىتلا قيئاوملاو ممؤايبنأ اب مهءاج ىنلا
 اذهو « بولقلا اهدنع نيلت ىتلا هللا تابآب معلا نم مدنع ام عم مهئافجو مهنايغفط نع كلذب ريخاف
 سو لوا يرضاخلا لع هلمفت ةبفاقم باطخ ( مبولق تسق مث ) ىلاعت هلوق نآل ىلوأ

 ديري نأ زوو « ًاصوصخ مالسلا هيلع ىموم نمز ىف اوناك نيذلا دوويلا كل وأ دارملا نوكي نأ

 [ موفلس نم مهلبق نم

 هللا هرهظأ ام دعب نم دارملا نوكي نأ لمتحي ( كلذ دعب نم ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 كلذ نأ ىور هنإف لتاقلا نيع ىتح ةحويذملا ةرّقبلا ضعبي هبرض دنع ليتقلا كلذ ءامحإ نم ىلاعت

 « عمج هيلع هدعاسو ةنتفلا بلط لبراكنإلا كرت امو بذكللا ىلإ لتاقلا هبسن لتاقلا نيع ال ليتقلا

 دعب مهبولق تراص ىأ مهبولق تسق ةيآلا هذه لم روبظ دعب مهنإ مل ًافصاو ىلاعت لاق هدنعف

 عيمج ىلإ ةراشإ ( كلذ دعب نم ) هلوق نوكي نأ لمتحو ةراجحلاكةوسةلا ىف ةبآلا هذه لثم روهظ

 نإف مالسلا هياع ىسوم دي ىلع اهربظأ ىلا ةرهايلا تابنآلاو ةميظعلا رعنلا نم هناحبس هللا ددع ام

 مالسلا هيلع ىموه لع ضارتعالاو دانعلا نم اولخ ام اهل مبتدهاشم ترثك نأ دعب دوهبلا كئلوأ

 . اهيف رظن نمل هيتلا ىف مرابخأ ىف نيب كلذو

 ٠ لئاسم هيف ( ةوسق دشأ وأ ) يلاعت هلوق امأ

 وهو ليوأتلا نم دبالف بويغلا مالعب قيلت ال ىهو ديدرتلل « وأ د ةملك ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 هلوةكو نوديزبو ىنعمب (نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ ) ىلاعت هلوةك واولا ىنعمب اهنأ ( اهدحأ ) هوجو

 مكتوب نم اولك أت نأ ) هلوةكو نوئابآو ىنعملاو ( نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نوتفيز نيدبي الو) ىلاعت
 تايقلملاف «ىتخنوأ زك فتي هلعل ) ىلاعت هلوقهرئاظن'نمو . مكنابآ تويبو ىنعي ( مكئابآ توب وأ
 هريغل ءرملا لوقي كلذ لاف دابعلا ىلع همهبي نأ دارأ ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) ( ًارذن وأ ًارذع ًاركذ
 نأ ( اهتلاثو ) . هبحاصل هنيبي ال نأ دارأ اذإ امهدحأ لكأ هنأ كمشي ال وهو ًارمت وأ ازيخ تلكأ

 اذا نيسدالانآب (ءابعي ا روأت)ا| 21ةناجملا ام ةاؤياقانلمأ وهاامإاهتمو , ةراجتملاك ىبف ةارملا نوكت
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 عَ أه ملواسع هه د تا ع اما دعس! ل ١ يع هرج امك | حت ا عاق“ ليعمل هر

 نم نإو ا مث

 سموم 2ث 13 دس معو يي د رمرسةهعودم رتو رع تب مام 202 اس دس هردق

 نإ املا هْنم جر + ّش 8 52 نإو راهنالا كيم رح 0 ةراجتلا

 ان 1 3

 6/1 2 ع لفاقب هلا امو هلأ ةيشَح نم طب اَل

 ىف نودوتجما فاتتخا : لوقنف ةلأسملا هذه ركذنلف كلذ عمو « قح ىضاقلا هلاق ىذلا نأ ملعاو
 ًادبع قحتسم ريغ لتقلا ناكءاوس ثرب ال هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنعف ال مأ ثري له لتاقلا نأ
 دمعلا ىف ثري ال هللا همحر ةفينح ىنأ دنعو « ىغابلا لتق اذإ لداعلاك ًاح:-م ناك وأ أطخ وأ ناك
 هتيد نم ال هثري انوذجي وأ ًابدص ناك اذإ لتاقلا اذكو هثاريمنإف.ىغابلا ّلتق اذإ:لداغلا نأ الإ أطيللاو
 تاق. سلا ناينع_ لاق و بيسملا ني ديعسو سابع نياو ليعو لع لوقاوهو اهلا ومآ ناس نو لو

 لو وهو هلاومأ رئاس نم هثربو هتيد نم هثرب آل كلام لاقو «٠ ثري ال ٌدمعلا لئتاقو ثري أظْخْلا
 ريوبشملا نيكل مومعي هنع هللا ىضر ىعفانقلا جتحاو ىعاذوالاو ىرهزلاو دهاجو نسحلا

 اذهب لالدتسالا نأ الإ « ءىث ثاريملا نم لئاقلل سيل ١ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ضيفتسملا
 لوصأ ىف روكذم هيف مالكلاو « دحاولا ريخ باتكلا مودع صيصخت انزوج ول حصي اس؛إ ىبخلا

 ربخلا اذه انصصخ واف فءض عون ديفي ماعلا ىلإ صيضختلا قرطت نأ ىهو ةقيقد انهه مث « هقفلا

 ىلع هنوكو فعضلا بجوي دحاو ربخ هوك نإف فعضلا بابسأ هيلع ىلاوتي ذئنيخ روصلا ضعي

 دق انيكل هب باتكسلا مومع انصصخ ولف ء رخآ ببس ًاصوصخم هنوكو رخآ ببس باتكلا ةمداصم
 بابسأ ضعب هنع عفدنا هتبلأ ربلا اذه صصخم ل اذإ امأ . ًادج ىرقلا ىلع ًادج فيعضلا انحِجَر

 لتق اذإ لداعلا نأ ىلع ىزأرلا ركب وبأ جتحاو. هب باتكسلا مومع صرصخت دعبي ال ذئنيخ فعضلا

 هلتقف ناسنإ ىلع دوقلا هل بجو نم نأ ًافالخ لعن ال انأب ثاريملا نع امور ريصي ال هنإف ىغابلا
 لعأ هللاو ةروصلا هذه نودنمي ةيعفاشلا نأ لعاو « ثاريملا نم مرحي ال هنأ ًادوق

 امل ةراجحلا نم نإو ةوسق دشأ وأ ةراجملاكىهف كلذ دغب نم مكبولق ثتسق مث ل ىلاعت هلوق
 هللا امو , هللا ةيشخ نم طيوم امل اهنم نإو هاملا هنم جرخيف قشي امل اهنم نإو راهنالا هنم رجفتي

 2« نولمعت امع لفاغب

 : لئاسم هيف ( كلذ دعب نم 1 ولق تسسق مث ) ىلاعت هلوق نأ معا

 ضرع نإ مثرخآ ءىش نع رثآلا لبقي نأ هتاذ لصأب هنأش نم ىذلا ءىثلا ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 ًاساق ًاظلغ الص راص هنإ لباقلا كلذل لاقيف رثثآلا لبقي ال ثيح راص هلجأل ام لباقلا كلذل
 راص مجال تضرع امل ةيرجحلا ةفص نأ الإ ريغاا نع رثآلا لقي مسج هنإ ثيح نم مسجلاف
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 ىف عمج امل ليتقلا كلذ دارملا ناك ولو ( قوملا ) عمل ( قوملا هللا ىحي كلذك ) لاق مث. تمملا

 مالكبلا نماظ لافقلا لاق : ىتاثلا . هتردق ىف ءادتب الاكةداعإلا نأ ىلع كلذب لد لاق هناكف لوقلا

 ىذلا ءايحإلا اذه لم نوكي ىتوملا رئاسل ىلاعت هللا ءايحإ : ليئارسإ ىنبل لاق ىلاعت هللا نأ ىلع لدي

 مو لالدتسالا قيرط نم الإ هب اونمؤي مل مهنأ الإ كلذب نينمؤ» اوناكنإو مهنآل , متدهاش
 ؛ لدتسملا اهنم واخي ال ىتلا ةيبشلا مهنع تفتئاو مهبواق تنأمطأ هودهاش اذاف هنم ايش اردهادشي
 هللا ايحأف ( ىاق نئمطيل ) هلوق ىلإ ( قوملا ىكت فيك ىفرأ بد ) مالسلا هيلع ميهاربا لاق دقو
 ايندلا ىف هايحأ ىذلاكىأ ( قوما هللا ىحي كلذك ) مهل لاق مث « انايع ليتقلا ليئارسإ ىبل ىلاعت
 .ةل آو لاثمو ةدمو ةدام ىلإ داحيالا كلذ ىف جايتحا ريغ نم ةرخآلا ىف ىحي

 نأ لع ( قوملا هللا ىحي كلذك ) ىلاعت هلوقب لدتسا نم سانلا نم ( ةيئاثلا ةلأسملا ١
 اذه نم مزلي الف ىوملا ءايحإ ليتقلا كلذ ءامح] لع ساق ىلاعت هنأل فيعض وهو تيم لوتقملا

 .:اقساليغقلا نوكأ

 ؟ تايآآلاب تيم لف ةدحاو ةيآ ناككلذ نإ لوقب نأ لئافلف ( هتايآ ىيربو ) ىلاعت هلوق امأ
 راتلا « تام ولءملا لكب ملاعلا . تارودقةملا لك ىلع رداقلا عناصلا دوجو ىلع لدت بلآ باوجلاو

 ىلغو .التاف نكي مل نم ةحاس ةءارب ىلعو « مالسلا هيلع ىسوم قدص ىلعو عادبإلاو داحبإلا ىف

 هذه ىلع تلدذامل اهنأ الإ ةدحاو ةيآ تناك نإو ىهف لتقلا كلذ رشاب نم ىلع ةمهلا كلت نيعت

 ٠ ةريثكللا تابآلا ىرجم ترنج مرج ال ةويثكملا تاللولدملا

 : ناثح هيفف ( نولقعت لعل ) ىلاعت هلوق امأ

 ٠ ( نوقتت مكلعل ) ىلاعت هلوق ىف اهزيسفت مدقت دق « لعل ه ةملكنأ ( لوآلا إل

 الصاخ لقعلا ناك اذإو مهيلع تاينالا هذه: ضرع لق ءالقع اوناكموقلا نأ ( ىلثلا )ل

 ىلع ةيآلا ءارجإ نكمي ال نذإف القاع ريضت ىل ةينالفلا ةيآلا كيلع تضرع ىنإ لاقي نأ عنتما

 ردق نم نأو مكلوةع ةيضف ىلع نوامعت اعل دارملا نوكي نأ وهو ليوأتلا نم دب ال لب اهرهاظ

 ؛ كثعبلا اوركني ال ىتد صاضتخالا مدل اهلك سفنالا ءامحإ ىلع ندق ةدحاو سفن ءايحإ لع

 هذه ماكحأ ةلمج نم نأ رك ذ نيمدقتملا نم ًاريثك .نآ ملعاو . ةيآلا ريسفت ىف مالكلا رخآ اذه

 ناك ىذلا لجرلا نأ ىنايلسلا ةديبع نع ىور هنال .. ال اولاق ؟ال مأ ثري له لتاقلا نأ ةيآلا

 ةلأسملا هذه لعج زوحي ال ىضاقلا لاق . التاق هنوك لجل ثاريملا نم مرح ةعقاولا هذه ىف التاق

 نوكي نأ ريدقتبو ؟ ال مأ هليتقل ًاثراو ناكل ه لئاقلا نأ رهاظلا ف سيل هنآل ةب آلا هذه ماكحأ نم

 هلتق ناكمل مرخلتاقلا نأ ةدسيبع ىنأ نع ىور اذإ بجي سيلو ؟ المأ ثاريملا مر>لبف هل ًاثراو
 ناك اذإو ؛ الصف الو المج ال هيلع لذي ال ناكاذإ نآرقلا ماكحأ ةلمج ىف كلذ دعي نأ ثاريملا

 فسعت نآرقلاماكحأىف مالكلا اذهلاخد اف« مهب ءادتقالا مزلي ال هنأو انعرشك مهعرتش نأ تبثإ مل
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 هنال لوآلا وه برقألاو ةيوسلا ىلع اهريغ ىفو اهيف لاحلا نوكي نأ زوو اهحذب الإ لصحت ال

 : نالاؤس انهو اهريغ نيبو اهنيب ريختلا ىلع لب نييعتلا ىلع تبجو امل !مماقم اهريغ ماق ول

 نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ عم ةرقبلا ضعبب لوتقملا برض ىف ةدئافلا ام ( لوآلا لاؤسلا ١)

 دحلمل زوجي ناكدقف دعبأ ةليحلا نعو دك وأ ةجحلا نوكتتل هيف ةدئافلا : باوجلا ؟ ءادتبا هييح

 برضي ام دنع ىح اذإ هناف ةليخلاو رحسلا نم برضإ هايحأ امعإ مالسلا هي هيلع ىموم نأ مثوي نأ

 هب برض ىذلا معلا نم هيلإ لقتنا ءىثشب ىحي مل هنأ ىف ةهيشلا تفتنا ةحوبذملا ةرقبلا نم ةعطقب
 ال هللا دنع نم نوكي امت] ءايدنأللا مالعإ نأ ىلع كلذ لدف مث هولعف لعفب ىح ا] كلذ ناكاذإ

 نابرقلا رمأ مظعي امم نابرقلا ميدقتف اًضيأو دابعلا نم هنومتب

 هب اورمأ ول اهريغ ىف مالكلا نأب اوباجأو « ةرقبلا ريغ حبذب رمأ اله « ىتاثلا لاؤساا ١

 اذه نآلو ةيراج هب ةداعلا تناك ىذلا نابرقلاب برقتلا اهنم ؛ دئاوف اهيف اورك ذ مث ءاريف مالكلاك

 ةرقبلا هذه ليصحت ىف ةفلكلا لم>ت:) باوُكلا ديزه نم هيفاملو نيبارقلا مظعأ نم مثدنع ناكنابرقلا

 . ةرقبلا كلام ميظعلا لاملا لوص> نم هيف امو اهنمت ءالغ ىلع

 مهنأب رقآلاو ؟ وه ام هب ليتقلا اوبرض ىذلا ضعبلا كلذ نأ ىف اوفلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 36 نم ضعب ىأو ةرقبلا ضعبب ليتقلا برضب اورمأ منال ةرقبلا ضاعبأ ىف نيديخم اوناك
 هب رومأملاب نايتإلاو ( امضعبب هوب رضا) هلوق ىضتقا نيلثتع اوناك مهناف هب ليتقلا اايوص رفا
 ىف اوفلتخاو . رييختلا ىضتقي كلذو ةقفلا لوصأ ىف تبث ام ىلع ةدبعلا نع جورخلا ىلع لدي

 ىلي ىذلا معلا ليقو اهنذ لبقو ىلا اهذغن ليقو اهناسل ليقف ليتقلا هب برض ىذلا ضعبلا
 ناف هيلع لدي ال نآرقلا نأ كش الو « نيفتكلا نيب ةعضبلا ليقو ناذآلا لصأ وهو فورضغلا

 . هنع:هوكسلا بجو الإ لنق حي ريخ درو

 ىخ اهضعبب هوبرضف اهضعبب هوبرضا انلقف ريدقتلاو فوذحم مالكلا ىف ( ةسماخلا ةلأسملا )
 برضا ) ىلاعت هلوقك وه هيلعو ( ىتوملا هللا ىحي كلذك ) ىلاعت هلوق ةلالدإ كلذ فذح هنأ الإ

 هجادوأو هللا نذإب ماق هوبرض امل مهنأ ىور « ترجفناف برضف ىأ ( ترجفناف رجحلا كاصعب

 . التقو : ًاتيم طقس مث همع ىنب ال نالفو نالف ىناتق لاقو ًامد بخشت

 ؛ناتلأشم هيه ( قراباوشا ىيب كلذك ) ىلاعت هلرق امأ

 . تيملا كلذ سفن ىلإ ةراشإ نوكي نأ : امهدحأ :ناوجو ةيآلا هذه ىف « ىلوآلا ةلأسملا 7

 هيف ؟ مهريغ ىلع و نيك يشمل ىلع وهأ جاجتحالا اذه 0 5 ةداعإلا ةدح ىف جاجتحا هنأ : :تاكللاو

 ناكدق ءايحإلا اذه نأ رتاوتلاب مهل ربظ نإ هنال نيك رشملا ىلع هنإ مصأألا لاق : لواآلا . نابجو
 . ركفتلا ىلإ مهل ةيعاد نوكي هناف رئاوتلاب كلذ ربظي مل نإو ةداعإلا ةحص اوءلع هجولا اذه ىلع

 كلذءايحإ ببس هنأو برضلاب ىمالا رك ذ ىلاعت هنم مدقت هناآل برقآلا وه اذهو ىضاقلا لاف
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 عفدو:ةمهنلا كلهسفن نع مهنم دحاو لك عفد دقف اوماخت اذإ نومصاختملاف عفدلا وه ءردلا نأ هيف

 ةمهتاا كلت دانسإ ىف هبحاص ةجح مم دحاو لك عفدو ؛ ةلءفلاك لت نع هبحاص ةجح مهنم دحاو لك

 ىف متفاتخاف ىأ سفنلل ( اهيف ) ىف ةيانكسلاو : لافقلا لاق « هنع هتءارب ىف هبحاص ةجحو هريغ ىلإ
 . ردصملا ىلع لدي ( مناتق ) هلرق نآل ةلتقلا ف لمتحو سفنلا

 . لتقلا ىمأ نم من مك ام ةلاع ال ربظم ىأ ( نومت 2 فك ام جرغ اا ) ىلاعت هلوق امأ

 :رادنلا قزق 7 ةتسم ناكام ىكح دق اناق ؟ ىضملا ىنعم ىف وهو « جرخم » لمعأ فيك ليق نإف

 امهو هيلع فوطعءملاو فوطعملا نيب ضارتعا ةلما هذهو ( هيعارذ طساب ) هلوق ىف رضاحلا يح اك
 : لئاسم هيف مث ءانلقف « متأر اداو

 لعفي نأو دبال ىأ ( ن ومتكت متنك" ام جرخ هللاو ) هلوق ةلزتعملا تلاق ( وألا ةلأسملا (
 ًابس نوكي لتقلا باب ىف عذانت و فالتخالا نال «كلذ لعفي نأو دب ال هنأب كح امنإو كلذ
 داسفلاكاذلوزيل ناهتكلا اذه ليزي نأو دبال لاق اذه لجألف داسفلا بح ال هللاو داسفلاو نتفلل
 . هقلخ الو هب ىضري الو داسفلا ديرب ال هناحبس هنأ ىلع كلذ لدف

 ىلع ردق امل الإو تامواعملا عيمجي ملاع ىلاعت هنأ ىلع لدن ةيآلا ( ةييناثلا ةلأسملا 9
 .هومتك ام راهظإ

 . هربظيس#للانإذ هنم كلذ مادو رشوأ ريخنم دبعلا هرسيامنأى ع ةيآلا لدت ((ةثلاثثا ةل أساا)

 ةنسلأ لع كلذ هللا ربظألل ًاباجح نيعبس ءارو نم هللا عاطأ ول دبع نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 نوفخي ليئارسإ ىنبل لقد مالسلا هيلع ىسو» ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىورو ةيصعملا كلذكو «سانلا

 .« مل اهررظأ نأ ىلعو م مهامعأ ىل

 متنك ام ) هلوق نآل صاخلا ةدارإل ماعلا دورو زوحي هنأ ىلع ةيآلا تلد ( ةعبارلا هللا 2

 . ةعقاولا هذه دارأ ىلاعت هللا نإ مث تاموتكملا لك لوانتي ( نودتكت

 : لئاسم هيفف ( اهضعبب هوبرضا انلقف ) ىلاعت هلوق امأ

 ةنس نيعبرأ اهلط ليئارسإ ىنب ةرقب بحاص نأ سابع نبا نع ىورملا ( ىلوألا ةلأسملا 2

 انلقف ) ىلاعت هلوق ىف ءافلا نآل نآرقلا رهاظ فالخيىلع ةياورلا هذه نأ الإ تحذ مث اهدجو ىتح

 ىلاعت هلوق بيقع لصح (اهضعبب هوب رضا ) هلوق نأ ىلع لدي كلذو « بيقعتلل ( اهضعبب هوبرضا
 . ( ةرقب اوكذت نأ 1 رمأي هللا نإ )

 سفنلا ىلإ عجري نأ امإ وهو ريمض ( هوبرضا ) ىلاعت هلوق ىف ءاهلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 هلوق هيلع لد ىذلا وهو ليتقلا ىلإ امإو ناسنإلاو صخشلا ليوأت لع ريك ذتلا نوكي ذئنيحو

 ؟(ناومتكلا منك ام)

 ةحلصم اهحبذب قلعت هنأل ةرقبلا حيذب ىمأ امن] ىلاعت هللا نوكي نأ زوج 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
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 ىدجوي مل هنأل كلذو « ةيآلا هذه بوجوال الا نأب نولئاقلا جتحا ( عبارلا ثحبلا ١)
 كلذو « هاضتقمب لاغتشالا ىف لساكتلاو هيف لقاثتلا مذ ىلاعت هنإ مث ء مآلا درجم الإ ةروصلا هذه

 كلذ؛لد ةنتفو رش ةلازإ رومأمللا نم ضرغلا ناك اذإ : ىضاقلا لاق. بوجؤلل رمآلا نأ لع لذي
 نرحتلاو مهيف فرذملا رشلاو ةنتفلا لوزتف لئاقلا رهظي ككل اذب ىلاعت رمأ ام]و هبوجو ىلع
 نأ عنتم ريغف ًاضيأو ابجاو راص لعفلا اذم هتلازإ جالعلا ناكاملف بجاو راضلا سنجلا اذه نع

 درج مافك كلذب مهلع مدقت اءلف بوجولا لبس الإ نوكي ال نابرقلاب دبعتلا نأ ةعيررشاا كلت ىف

 :رمآلا نإ لون ال انك نإو انأ وهو .دحاو فر> ىلإ عجري نيلاؤلا نيذه لصاح لوقأو . رمآلا

 ىوس رخآ ببسب انه» بوجولا مف هلعلف ًاضيأ بوجولا ىفاني هنإ لوقن الف بوجولا ىضتقي

 ىهو ةيلاقم وأ ٠ بجاو راضملا عفد نأب ملعلا ىهو ةيلاح ةنيرق امإ لصفنملا ببسلا كلذو  رمآلا
 دوك ذملا نأ : باوجلاو . برجولا هجو ىلع الإ ًاعورشم نوكي ال نابرقلا نأ نم هنايب مدقت ام

 رومأملا حبذلا كرت ىلع خيبوتلاو مذلا رك ذ ايلف ( ةرقب اوحذت نأ مكرمأي هللا نإ ) ىلاعت هلوق درج

 فصولا ىلع كلا بيترت نأ هقفلا لوصأ ىف تبثامل هب رمآلا دورو در وه كلذ أشنم نإ انملع هب
 . كلا كإذل ةلع فصولا نوكي رعشم

 فينعتلا درو هنال اولاق « ةيآلا هذمب روفلا ديفي رمآلا نأب نولئاقلا جتحا سماخلا ثحبلا 2

 . زوفلل هنأ لع لدف درجلا رمآلا دورو دنع هب رومأملا كرت لع

 ًامدقتم نوكي نأو دبال لتقلا كلذعوقو نأ معان (اهبف متأر اداف سفن منلتق ذإو) ىلاعت هلوق امأ
 ضعبي ليتقلا برضي نأو دبال هنأ نعو لّتقلا كلذ عوقو نع رابخإلا امأ .. حيذلاب ىلاعت هرمأل

 ةصاقلا هذه :لوقي نم لوقف : ةرقبلا ةصق نع رابخإلا ىلع ًامدقتم نوكي نأ بحي الف ةرقبلا كلت

 نوكن نأ بحي اهسفت ىف ةصقلا هذه نآل أطخ ىلوآلا ىلع ةوالتلا ىف ةمدقتم,نوكنت نأ بحي
 ىلع ببسلا ركذ مدقتي ةرات هنأل بجاو ريغف رك نلا ىف مدقتلا امأف ء دوجولا ىف لوألا لع ةمدقتم

 حبذب ىلاءت مهرمأ ةعقاولا كلت مل تعقو امل هزياجيفإا كلذ نم ككملا عا ىالخأو محلا ركذ

 ىذلا لتاقلا كل ربظم ىنإف متعزانتو متفلتخاو لبق نم أسفن منلتق ذإو : لاق اهوحذ املف ةرقبلا

 لاخ ال هنأ به لق نإف . يقتسم كلذو « ةحوبذملا ةرقبلا هذه ضعبي ليتقلا برضي نأب هومترتس
 تمدق اسعإ انلق ؟ مظنلا اذه حيجرت ىف ةدئافلا اذ انيس ان تلا مظنلا نكلكو مظنلا اذه ىف
 ةص'اتناك ولو ةدحاو ةصق فناككل ةسكع ىلع لءءول هنال ليتقلا 0 ىلع ةرقبلا حيذب رمآلا ةصق

 . عيرفتلا ةينيب نم ضرغلا بهذل ةدحاو

 نآل امنأش ىف متمصتخاو متفلتخا ( اهدحأ ) هوجو هيفف ( اهيف متأراداف ) ىلاعت هلوق امأ
 م دحاو لك قني ىأ 6 متأرادا مه ( اهيناثو ) هحازبو هعفادي ىأ ًاضعب موضعل أردي نيصاختملا

 لولا, ةلمجو . ةمهتلاو.ةءاريلا نع ًاضعب مكضعب عفد ( اهئلاثو ) هريغ ىلإ هفيضيو هسفن نع لتقلا
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 « اهنوكذي اوداكامو ةرقبلا اركذف ىندملاف( نولعفي اوداك امو اهو<ذف ) ىلاعت ةلوق امأ

 هتايثإو تايثإ هيفن نإ اولاق ( لوألا ) نيريسفت «داكل د اوركذ نيبوحنلا نأ وهو : ثحب انههو
 هاتعم اذك لغفي ذاكام انلوقو هلعف ام هنكل لعفي نأ نم برق هانعم اذك لعفي داكانل وقف قن

 داكنأ ىودنلا [ ىناج رجلا ] رهاقلا دبع خيبشلا رايتخاوهو (ىاثلاو) هلعف هنكللءفي نأ نم برق
 نيلوأللا وهنم برق ام هانعملعفي داكام انلوقو لعفلا نم برق هانعم لعفي داكانل و مف ةبراقملا هانعم

 ,لعفلا اوتزاقامو هانعم ( نولعفي اوداكامو )ىلاعت هلوقنأل ةيآلاهذب ىتاثلا اذهداسف ىلع ارجتح نأ
 هذه ىف ضقانتلا عوقو مزل ةب راقملل داك ناكولف لدفلا عوقو تايثإ ضقاني لءفلا نم ةبراقملا قنو

 ثاحأ انرهو . ةءآلا

 : لاقو ةضيخلا ام ىنأف ةلي هل حلاص خيش ليئارسإ ىنب ىف ناكهنأ ىور ( لوآلا ثحبلا )
 اهنمسأو رقبلا نسحأ نه تناكو تبدثف هيدلاوب ارب ناكو بكت ىتح ىنب ال اركتعدوتسا ىلا مهللا

 ااوناكو ريناند ةثالثب كاذ ذإ ةرقبلا تناكو بهذ اركسم ءلمب اهورتشأ ىتح همأو ميتيلا اهومواستق
 . (0) ةئس نيعبرأ ةفوصوملا َةَرَقلا اوءلظ

 لاق رحنت اهنأ ءاطع نعو رحنت الو حبذت ةرقبلا نأ نسحلا نع ىور 4 ىناثلا ثحبلا إل

 تشنإو ترحن تش نإ ىرهزلاو ةداتق نع ىكحو « ءاوس رحنلاو حبذلا لاقف هيلع ةيآلا تولتف

 نع أزجأ نإو رحنلاو اذ ىمسام اولعف مهنأو خبذلاب اورمأ مهنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظو تحذ
 همايق ىلع لدن ليلد الو اورحن ول ىتح هانلق ام ىضتقي رهاظلاف حبذلا ةروصل ةفلا هتروصف حبذلا
 . ىزحي ال ناكل حذلا ماقم

 لجل مهضعب نعف نوحيذي اوداك ام هلجأل ىذلا ببسلا ىف اوفلتخا 6 ثلاثلا ثحبلا )ل

 هب روءأملا نع ماجحالاف نيبجولا الك ىلعو ةحيضفلاو ةرهشلا اوفاخ مهنأ نيرخآ نعو أهنم ءالغ
 نغلاب الإ متي ناك ام لعفلا كلذو « ةنيعملا ةرقبلا جذب اورمأ امل مهنأألف : لوألا امأ « زئاج ريغ

 هفالخىلع ليلدلا لدي نأ الإ بجاو وهف هب الإ بجاولا متي الام نآل هؤادأ مهيلع بجو ريثكلا

 كلذ مزال هالولو عرشلا ثيح نم ءالغب الإ هدحي ملاذإ ءاملاب ربطتي نأ ىلصملا مزلي الاسع]و
 اذإ دوقلا نإف فيلكتلا فري ال كاذف ةحيضفلا فوخ وهو : ىناثلا امأو . ًاقلطم رهطتلا بجو اذإ
 رشاا لوزيل فيرعتلا همزا امرو بلاط اذإ مدلا ىلو نم سفنلا ميلست همزل هيلع ابجاو ناك

 هنأل مهنه برقلاب ليتقلا حرط نيذلا موقلا نع لتقلا ىف ةمهنلا لوزتل كلذ همزل امرو ةنتفلاو

 . لعفلا اذه ىف لئاثتلل ايس هلعج زوج فيكف اهتلازإ همزايف ةمهنال مهضرع ىذلا

 تفلتا دق ةثملا نوكت ةنس نيعبرألا ىف نآل لتاقلا رهظيلاهضعبب ليتقلا برضو ةرقيلا حبذ ىف ةمكحلل لاطبإ ربا اذه ىف (1)
 نافا“للاو 6. بارع نع اهيرع نبطت نأ ةرجعللا قف نآنشلا ذإ سرد ةردجأ فاعضإ ادهو) , سان مم ىف دق موقلاو تشالتو تريغلو

 5 تاعاسلا َْق لب ةريسلا مايألا ف امنع عاذملا فشكيو رصه 2 نألا عشت اع هذمل ةبءاشملا لتملا ثداوح نم :اريثك
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 ريثك ةرفصااو نيوعتلاب فوضوملا رّقبلا نأ ىنملاف ( انيلع هباشت رقبلا نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 هيلع [«ىرق]و نيشلا ىف اهماغدإو ءاتلا حرطب هباشت: ىنعمب هبامشت ءىرقو ؛ حيذن اهمأ انيلع هيتشاف

 . هباشتمو ةماشتمو

 ةئيشمب انإو ( اهدحأ ) لافقلا اهرك ذ هوجو هيفف ( نودترمل هللا ءاش نإ انإو ) ىلاعت هلوق امأ

 نإ انإو ( اهيناثو ) اهادع امع زاتمت ام ىتلا اهفاص وأ انليصحت دنع ارحذب رومأملا ةرقبلل ىدتهن هللا

 انئاصقتساىف ىده ىلع هللا ءاش نإ انإو ( !مثلاثو ) اميل]ىدتهن نايبلاىفانل ةدايزلابانايإ امفي رعت هللا ءاش

 (اهعبارو ) ثحبلا اذه نم هلعفن ايف ةلالض ىلع انسل انأ اوجرن ىأ ةرقبلا فاصوأ نع لاؤسلا ىف

 ىلاعت هللا باجأ مث اهاوس امعىه زاتمت هب امب ةرقبلا هذه انل تفصو اذإ لئاقلل ىدتهن هللا ةئيمشمب انإ

 ةرقب ىنعمب ةرقبا ةفص (لولذال) هلوقو ( ضرآلا ريثت لولذ ال ةرقب اهنإ ) ىلأعت هلوقب مهطاؤس نع

 ثرحلا قسنف اهيلع قسي ىلا رقيلا نم ىه الو ضرآألا ةراثإو باركلا لاذت 00 لولذ ريغ

 نيلعفلا نأ ىلع قستو ريثت لولذال ىءملا نآل : ىلوألا ديكوتل ةديزم ةيناثلاو ىنل ىلوألا « الو و

 نأ نه دبال لمعلاب لولذلا نأ لوقا ةلجو 2 ةيقاسو ة ةربكم لولذال لبق 4: 1 لولذل ناةذنص

 ربظي نيلمعلا نيذه نال ثرحلا قست الو ضرآلا ريثت ال اينآ' ىلا نينفوتلطقاتر اوكا

 نصل لب

 لمعلا راثآ نم ( اهيناثو ) ًاقلطم بويعلا نم ( اهدحأ ) :هوجو هيفف ( ةملسم ) ىلاعت هلوق امأ
 ىه .ىناا ةيشلا نم ةيلسم ( اهعبارو ) سبحلا نع ةلسرم ةيمشحو ىأ ةيلسم ( ابثلاثو ) روك ذملا

 الإو فيعض عبارلا اذهو « امم ناولآلا رئاس طالتخا نع اهترفص تصلخ ىأ امول فالخ

 ىضتقي ظفللاو بويعلا نم ةمالسلا ىلعهلمح ىلوأألا لب ديفم ريغ ًاراركست ( اهيف ةيش ال ) هلوق ناكل

 لاعتسا زاوج ىلع هب ءايلعلا جتحاو « بياعملاو للعلا نع ةلماكلا ةمالسلا ديفي كلذ نآل كلذ

 تاويعلا نم ةيلسم امانااهأن سف اذإ ( ضلاسم )ا هلوق "نال هنالخ نطابلا نوكي نأ زيو<# عم رهاظلا

 : رهاظلا قيرط نم هيلعتن ا] ةقيقحخلا قيرط نم هيلعن ال كلذف

 ةرقبلا نآل ناولآلا رئاسب ةجزتمم ريغ ةصلاخ اهترفص نأ دارملاف ( ابيف ةيشال ) ىلاعت هلوف اهأ

 هلوقب كلذ مومع نيبي نأ ىلاعت دارأف اهرثك أ ىف ةرفصلا تلص> اذإ كلذب فصوت دق ءارفصلا

 مث . نولب نول طاخ ىشولاو «نورآلا ءارفص فالظأالا ءارفص تناكامنأ ىور ( اهيف ةيشال )

 نآلاىأ (قملاب ئجذآلا) اولاَمف هيلع اورصتقاونايبلا اذه دنع اوةقو مهنأب مونع ىلاعت هللا ربخأ

 ىلاعت هلوق : ىضاقلا لاق ؛ لمعلاب ةلاذمريغ ءارفص ناو ع ةرقب اه*ال اهريغ نع ةرقبلا هذه تناب

 ساو الا نم مدقت اهيف اودقتعا مهنأ ىلع لدي هنأال ةلا< ال مهلبق نم رفك ( قملاب تج نآلا )

 ىح هب انومإ م ةقيقج تيهط نالا .دارملا لرك نأ لاس ١ سان و ءهقد - 1 ١

 . ًارفك نوكي الف اهريغ نم تزيمت
 «8-_ رادو
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 رمحأو ققي ضيبأو كلاح دوسأو عقاف رفصأ ديكوتلا ىف لاقي ٠ هعصنأو ةرفصلا نم نوكي اهدشأ
 :(نال) دم انيهزوت ا لطال يتضح اين لاق

 : باوجلا ؟ ءارفصل اديك أت عقب فيكف نوالا نع ًاربخ عقاو انره « عقاف د ( لوآلا )

 نوللاو لعافلا عافترا هب نوالا عفترا هنأ الإ ءارفصل ًاديك أت عقو امنإ نوالا نع ًاربخ عقي مل

 . !مول عقاف ءارفصو ةعفاف ءارفص : كلوق نيب قرف نكي ملف ابن سيتلمو"امدنس

 هيف ةدئافلا : باوجلا ؟ نوالا رك ذ ىف ةدئاف ىأو ةعقاف ءارفص ليق البف « فاثلا لاؤسلا )ل
 دج كلوق نم وبف امترفصةرفصلا ةديدش لق هنءاكف « ةرفصلا ىهو ةئيولل مسا نوللا نآل ديكوتلا

 . اهدلج نم جرخ سمشلا عاعش نأ كيلإ ليخ اهل ترظن ذإ بهو نعو ٠ نونجم نونجو هدج

 نسحلا لاق : اهملإ رظن نمرست امنول نسحل ةرقبلا هذه نأ ىنعملاف ( نيرظانلا رست ) ىلاعت هلوق امأ

 ناخدلا ةفص ىف ىلاعت هلوق هريظن رفصأ دوسالا ىمست برعلا نآل ءادوسلا ىندمم انبه ءارفصلا

 هرسالا هنم مهفي ال رفصألا نأب ليوأتلا اذه ىلع اوضرتعاو « دوس ىأ ( رفص تالامج هنأك )
 كلاح دوسأو عقاف رفصأ لاقي اسإ « عوقفلاب تعني ال داوسلا ًاضيأو « هيف ةقيقح نكي ملف ةتبلا
 ءىث لوصحب نظ وأ ملع وأ داقتعا لوصح دنع ضرعق ةيناسفن ةلاح هناف رورسلا امأو « لعأ هللاو
 ىه ام انل نيبي كبر انل عدا اولاق ) ىلاءق هلوقوهو ثلاثا ملا ىكح ىلاعت هنإ مث « عفان وأ ذيذل

 : 'لئانسم ءانيهو (نوقتبلل هللاءلاق نإ ان] و كئيلخ باش زقنلا نإ

 دمم سفن ىذلاو » لاق هنأ لسو هيلع ىلص هللا لوسر نع نسحلا لاق 4 ىلو'الا ةلأسملا إل
 ةءلكلا هذهب ظفلتلا نأ ىلع لدي كلذ نأ ملعاو « ًادبأ اهنيبو مهندب ليحل هللا ءاش نإ اولوةي مل ول هديب

 ءىثل نلوقت الو) ملسو هيلع هللا ىلص دمحل ىلاعت هللا لاق كلذلو « هليصت داري لمع لك ىف بودنم

 فارتءالاو « هيلإ رم الا ضيوفتو هللاب ةناعتسا هيفو ( هللا ءامشي نأ الإ ًادغ كلذ لعاف فإ

 . هتايشم ذافنو هتردقب

 ةلزتءملادنع ناف ىلاعت هلل ةدارم اهرسأب ثداوحلا نأ ىلع اذه انبادعأ جتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ةدئاف هللا ءاش نإ ملوقل قبي ال ذئنيجو ةلاح ال مءادتغا دارأ دقف هك ممرمأ اهل ىلاعت هللا نأ
 . ةدئاف هللا ءاش نإ انلوقل قبب ذئنيف ديرب ال امب رمأ» دق ىلاعت هناف انباحصأ لوق ىلع امأ

 نم. ( هللا ءاش نإ ) هلوقب ةثدحم ىلاعت هللا ةئيشم نأ ىلع ةلزتعملا تجتحا (( ةثلاثلا ةلأسملا 2

 ئاع لائق هنأ وهو ::فاثلاو .اقيؤدملا ىضتقي هيلع <« نأ و ةماك ل وخد نأ ةلوبالا !نيلجلاو

 قزكتالنأ بجوال زأ,ءادتهالا لوضع نكأ مل املفءادتهالا ةئيمثم لوصح ىلع ءادتهالا لوصح

 روكذملا لاول هيفف ( ىهام ان نيبي ) ىلاعت هلوق امأف  ريسفتلا ىلإ عجرنلو . ةيلزأ ءادتهالا ةئيشم

 ةقرافملا ةيضرعلا تافصلا باوجلا ىف انبه روكذملاو « ةقيقحلا نابب بلط وهام انلوق نأ وهو

 . هباوج مدقت دقو ؟ لاؤسلل ًاقباطم باوجلا اذه نوكي فيكف



 اف ةيآلا'. ةموقل قمتم لاق ذو : ىلاعت هلوق !

 لازؤس « ام » نآل ةقيقملاو ةيهاملا فيرعتل بلط « .ىه امد لاؤس نأ ( ىتاثلا ثحبلا ا) -
 ةقيقحلاو ةيهاملا فيرغتو ةقيقحلا ًابلط نوكي نأو دءال ىه اف ةقيقلا ىلإ ةراشإ « ىهو د
 فصو نأ مولعمو « !هتيهام نع ةجراخلا امتافص رك ذب ال امتامدقمو اهئازجأ رك ذب الإ نوكي ال

 لالا ذل ًاقاطم نبااوزتا. اذه 7ناكي ال نأ 'ثاطبيوف ةيهادللل/ نع ةجنراخللا ااؤماألا نماإزسلا
 نم مهدوصقم ناكام هنأ ىلع لدت لالا ةئيرق نكل مترك ذ اك ناك نإو سمآلا نأ : هنع باوجلاو

 ضعب زيمتي اهييسب ىتلا تافصلا بلط مدوصقم ناكلب هتقيقح حرشو هتيهام بلط رقبلا ام مطوق
 ش . لاوقاسلا اذه نع ًاباوج ةّجراخللا تافصلا رك ذ:نسح اذبلف ضعف نع قبلا

 اهنس تضرف اهمال ًاضراف تيعسو ةنسملا ضرافلا : فاششكتلا بحاص لاق ( ثلاثلا ثدبلا (
 اهنإ:ليقفاءاركيلا امأ_:"لضاقلا لافاع<بضنلا نازؤتقلاو ةيتفلا ركبلاو ءاهزآ تغلب و ايتنطق ىأ

 ركذ هنإ [ىضلا] ةيلس نب لضفملا لاق ؛ ةدحاو ةرم.تدلو ىتلا اهنإ ليقو . دلت ملام ليقو ةريغصلا

 تعضو ىتلا لبإلا نمو أطوت مل ىتلا ءاسذلا نم ىهو ةباشلا امنأ ركسبلا فو ةنسملا اهنأ ضرافلا ىف
 لاقتينو راهناا ةركب هنمو رّلا لوألل ةروك ايلا هنمو لوألا ىلع لدي ركبلا : لافقلا لاق . ًادحاو ًآنطب

 نم: فورعملا نال دلت مل ىنلا ىهاهنأ ربظألا نكو.« ليللا لوأ ىف ءاج اذإ ةحرابلا امهيلع تركب
 . نطب دعب انط) تدل و ىلا ناوعلا مهضعإلاقو « لدفلا اميلعزني ملام مدآ ىنب ىف ثادإلا نمركبلا ما

 تيضق دق .تناك اذإ ناوع ةجاخو ؛. ةرم دعب .ةرم اهف لتوق دق ًابرح تناكاذإ نارع بر>و
 . 5ص دعل هرم

 :لاعتساو داهتجالا ذاوج' ىلع ( كلذ نيب ناوع ) ىلاعت هلوقب ءادلعلا جتحا ( عبارلا ثحبلا ل

 :نالؤدانهذو ةاهتجالا قيرط نم الإ كسلا ضرافلا نيب امنأ معي ال ذإ ماكحالا ىف نظلا بلاغ

 هنآل : باوجلا ؟كلذ ىلع هلوخد زاج نيأ نف ادعاصف نيئيش ىضتقت نيب » ةظفل ( لوألا م

 . ركبلاو ضرافلا نم رك ذ ام ىلإ هب أرادثم عقو ثيح نيئيش ىنعم ىف

 دحاو ىلإ ةرامثالل هنأ عم نيثثؤم ىلإ ( كلذ ) هظفلب راشي نأ زاج فيك « ىتاثلا لاؤذلا ١

 . مالكلا ىف راصتخالل مدقت ام وأ ركذ ام ليوأت ىلع كلذ رك ذ ذاج : باوجلا ؟ ركذم

 :كلوق نم هب نورمؤتت ام اولعفاف:لوآلا : ناليوأت هيفف ( نوم ؤت: ام اولعفاف ) ىلاعق.هلوق امأ
 ردا 1 ل زقزلا ةملنا مكر ومأم ىف مكرم ادلمفان اواركلا نوكع ط1: !ىانلااور تاركا كلثوم

 اهاوأ لكأ ىف ةرقبلا نوك باوجلا اذه نم ىلصألا دوصقملا.نأ ملعاو . ريهاآلا برضك

 حدراط !اًبنئاكةنسملاو<-لاكتلا.ةلاغ ل[ طنط امكن سابتال ةطقان'نوكي.ةريغصلا نال كاد

 ىكح ىلاعت هنإ مث . لايكلا ةلاح ىف ىوكست ىتا ىهف ةطسوتملا اماف « لايك دح نع تزواحيو ةصقان

 لاح اوفرع امل عبنأ ملعاو ( اهنول ام انل نيبي كبراانل عدا اولاق ) ىلاعت هلوق وهو قائلا ملاونم
 9 . ١

 عوقفلاو ( اهنول عقاف ءارفص) اهنأ, ىلاعت هللا مهباجاف نوالا لاح فردت ىف هدعب اوعرش نسلا



 ةيآلا . مكرمأي هللا نإ هموقل ىسوم لاق ذإو :ىلاعت هلرق ىلا

 , ةقح ةبعالم مهبعالب هنأ مالسلا هيلع هب اونظ مهلعاف ةزئاج ءانيبنآلا ىلع ةبعالملا نأ (ل رواج
 باوجلا اذه لاب كل مدؤزم نذنعا ) ىلاعت هلوق ىنعم نأ (ىناثلا) ر كلا بجوب ال كلذو

 . .ازهتسالا ىموم ىلع اوققح مهنأ ال انب ءىروتست كن'اك
 لاغتشالا نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف( نيلهاجلا نم نوك أ نأ هللاب ذوعأ لاق ) ىلاعت هلوق امأ

 ذعتسي ملف ءازوتسالا ىلع مادقالا لمتحي ال ةوبنلا بصنمو لوجلا بسب الإ ناركسال اك كمالاب
 دق يك هل ؛ثجوملا ببسلا نم ذاعتدا هنكتل هيلإ هوبسأ ىذلا ءىثلا سفن نم مالسلا هيلع توم
 دا قلطأ هنأ لصاحلاو ؛ ىومطلا ةبلغو لقعلا مدع نم هللاب ذوعأ : كلذ لثدم دنع لجرلا لْوَقِي
 مب نيلهاجلا نم نوك أ[ نأ هللاب ذوعأ ( اهيناثو ) ىرقآلا هجولا ره اذه ازا ببسملا لع ببسلا
 ىئادقإ عنتما كلذ تملع ىتم ىنإف ميظعلا ديعولاو ديدشلا باقعلا نم نيدلا زمأة ف ءاديشسالا ف
 ضعإ نع ىور دقف ةلاهجو المج ىمسي دق ءزهلا سفن نإ مهضعب لاق ( اهثلاثو ) ءازوتسالا ىلع
 . ملعلا دض هنإ مهضعب لاق اك ملحلا دض لوجلا نإ ةغللا لهأ

 قبسدقو ماظعلا رئابكلا نم ءازوتسالا نأ ىلع لدي مالسلا هيلع ىموم نم لولا اذه نأ ملعاو
 ٠ ( مهم ءىزوتسي هللا ء نوئزهتسم نحت اإ اولاق ) ىلاعت هلوق ىف هيف لوقلا ماس

 : ةرقبلاب قلعت ام ةثالث رومأ نع مالسلا هيلع ىموم اولأتم موقلا نأ ملعاو

 باججأف ( ىهام انل نيب كبزانل عدا اولاق ) مهنأ مهنعىلاعت هللا ىح ١6 لوألا لاؤدلا ١)

 نوركزتا اولعفاف كلذ نيب ناوع ركب الو ضراف الذرآب اهنإ لوقي هنإ ) هلوقب مالسلا هيلع ىسوه
 : ًاثاحأ ةيآلا ىف نأ ملعاو

 حبذب رماآلا ىلع لدي ( ةرقب اوك ذت نأ مكرمأ : هللا نإ ) ىلاعت هلوق نإ انلق اذإ انأ 6 لوألا )

 نلمح الكم ناك ان ةب.ؤمأملا نآل الا وس عقرم ندح نيسيعتلا نيبم ريغ اهسفن ىف ةنيعم ةرقب

 هنأ ناب نم دب الف مومعلل ةغللا لأ ىف هنإ لوي نم لوق ىلع امأ .. مالعتسالاو راسفتسالا
 مهئأب مربخأ ال مالسلا هيلع ىسوم نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو ؟ راسفتسالا اذه ىلع مبلمح ىذلا ام

 يتلا ةللكنأ او: ةرقلا كال ارمأ نه اورحعت ًادحالادط ابعت لزتقلا:[ويرضو ةُرقبلا: اود" اذ
 اهفصو نع لاؤدلا ىف اوصقتسا مرج الف ةنيعم ةرقبالإ نوكست ال ةصاخلا هذه لدم ال نوكي ىلا

 نال كلذ نيتطع اوناك موقلا نأ الإ صاولاكلتب ىهعلا رئاس نيب نم ةصوصخلا ىسوم اصعك

 مالسلا هيلع ىسوم دي ىلع ىلاعت هللا اهروظي 000 !!ةصاخت تناكاف' ةيجتعلا ةيآلا هذه
 ىف ةببشلا قلأف ةحيضفلا نم فاخ لتاقلا نأ الإ تناك ةرقب ىأ ةرقب اودارأ موقلا لعل ( اهتاثو)

 ىموم ىلإ كلذدنع اوعجر هيف ةعزانملات قو اءلف؛ ا واطم ال ةنيعم ةرّقب هب رومأملا لاقو نيببتلا

 ديزملابلطاولأسف هيف طايتحالا اودارأ موقلانأالإ مومعلا دافأ نإو لوألا باطخلا نأ ( اهئلاثو)
 , ةنيعملا ةرقبلا بذب رهآلا تضاقاو تريذت ةحادملا نأ الإ تالامت>الا رئاسل ةلازإو نايمإل



 ١ ةيآلا ٠ مكر مأب هللا نإ هموقل ىسوم لاق ذإو : ىلاعت هلوق

 فيلاكتلا لوقن نأو دب الف . تناكةرقب ىأ ةرقب هب رومأملا نأب لوقلا ىلع انعرف اذإ انا ملعاو
 ملاملف ؛اناوع لب اركب الو اضراف ال نوكتت نأ ًاناثو تناك ةرقب ىأ لوألا يف اوفلكف ةرياغم
 ريثثال واذ ال كلذ عم نوكتت نأ اوفلكك لذ اول_عفي مل املف « ءارفص نوكتت نأ ارغلكك لذ !ولعفي
 مقاولا فيلكتلا ىف لاق نم مهنم ء بهذملا اذه نولئاقلا فاتخا مث . ثرحلا قست الو ضرالا
 ضراف ال ةريخاألا ةفصلا عم ةرقبلا نوكست ىتح تمدقت ةفص لكل ًايفوتسم نوكي نأ بحي ًاريخأ
 رهاظب هينشأ اذهو « طقف ةريخالا ةفصلاب اهنوكبحي انن]لوقي نم مهنمو , عقاف ءارفصو ركبالو

 ددنع مهيلع ديدشتلا ةقيرطبو تاياورلاب هبشأ لوآلا ناكنإو فيلكت دعب ًافيلكت ناك اذإ مالكلا

 ىلعلدي كلذو . فيلكت دعب ًافيلكت هنوك نم دب الف رخأت, ال ناببلا نأ تبث اذإو , لاثتمألا ددرت

 خسنلا زاوج ىلع لدي ال هنكلو لعفلا لبق خسنلا زاوج ىلع لديو قشآلاب خسني دق لوسألا نأ
 نأ ةلأسمب قلعت اضيأ هلو «مالسلا هيلع ىسوم عرش ىف خسنلا عوقو ىلع لديو لعفلا تقو لبق

 لعفي مو ىصع نمل ايناث فيلكتلا عوفو نسح ىلع لديوءال مأ خس وه له خسنلا ىلع ةدايزلا

 . الوأ فلكام

 : لئاسم هيفف ( ًاوزه انذختتأ اولاق ) ىلاعت ةلوق امأ

 أرقو .فاكو اًوذك وخن ىازلا نوكسب اؤزهو ىضلاب ( اًوزه )ءىرق « ىلوألا ةلأسملا)

 . أوفك كلذكو واولاو نيتمضلاب ( اوزده ) صفح

 رلكنالا ىنعم ىلع ماهفتسا ( اره انذختتأ اولاق ) ىلاعت هلوق لافقلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا اإل
 انؤاجر هّللاو همولعم ىف ىأ هللا مع ىف اذه ناكلاقي امكهب ءوزهملا ىنعم ىف نوكي نأ زوحب ءزهملاو

 ( اؤزه انذختتأ ) فاشكلا بحاصلاق ( ايرخس موه ذختاف ) ىلا هت هلوق هريظنو انوجرم ىأ

 . ءازهتسالا طرف هسفن ءزحلاو انب ًاوزبم وأ ءزه لهأ وأ ءزه ناكم انلعجتأ

 لتاقلانييعت مالسلا هيلع ىموم نم اوبلط امل مهناأل كلذ اولاق ان موقلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 مالسلا هيلع هنأ اونظف ةبسانم لاؤسلا كلذو باوجلا اذه نيب اوفرعي مل ةرقب اوكذا ىنوم لاقف

 ةرقبلا اوحذ اذإ مهنأ مهدلعأ امو ة رقبلاحبذب ممرمأ مالسلا هيلع ىسوم نأ لمتملا نم هنآل مهبع الي
 مالسلاهيلعنأ لمتحيو « ءزطلا عقوم مهنم لوقلا اذه عقو مرج الف ًايح ريصيف اهضعبب ليتقلا اوبرض

 هوبرضي نأب اح ريصي فيك ليتقلا نأ نم اوبجعت مهنأ الإ لاحلا ةيفيك مهل نيب دق ناكنإو
 . ءازوتسالا ىرجم ىرحب كلذ نأ اونظف :ةرقبلا ءاونجأ ضني

 انذختتأ مالسلا هيلع ىتوا مهوقب اورفك موقلا كئلوأ نإ مهضعب لاق ( ةعبازلا ةلأسملا )

 ىف :اوكش نإو رفك وهف تيملا ءايحإ ىلع ىلاسعت هللا ةردق ىف اوكشو كلذ اولاق نإ مهنآل اًؤره

 هيلع ىموم ىلع ةنايخلا اوز وج دقف ىلاعت هللا رمأب وه له مالسلا هيلع ىسوم هب مث مأ ىذلا نأ

 نيبجو نم هنايبو رفكلا بجوي ال هنإ لاقءنمس انلا نمو ؛ رفك اضيأ كلذو ىحولا ىف مالسلا



 ةيآلا . هموقل ىسوملاق ذإ و : ىلاعت هلوق 1

 مسن الف تايانكلا امأ ليق ناف . مسقلا اذه داسف انيلع ةربتعم تناكاهرسأب تافصلا كلت نأ لع
 دنع ةروهشم ةقيرط هذهو « نأشلاو ةصقلا نع تابانك اهنإ لاقي نأ زوي ال لف ةرقبلا لإ اهدوع

 قبل نأشلاو ةصقلا ىلإ ةدئاع تناكول تايانكلا هذه نأ : اهدحأ : هوجول لطاب اذه انلق ؟ برغلا
 رخآ ءىثث راهض] نم دب ال لب ( ءارفص ةرقب ) هلوق ىف ةدئاف ال هنأل ديفم ريغ تابانكسلا هذه دعب ام

 . روذحنا اذه مزاي مل الوأ هب رومأملا ىلإ ةدئاع تايانكلا انلعج اذإ امأ ؛ لصاللا فالخ كلذو
 ىلإ اهدوع بحي ةيانكلا نآأل لصالا فالخ نأشلاو ةصقلا ىلإ ةيانكلا عوجرب مكسحلا نأ اهيناثو

 اذه انفلاخ انك امهلإ ةيانكلا دوع زوم الف امهركذ رحي مل نأشلاو ةصقلاو هرك ذ ىرج ءىث

 .اهنولام)هلوق ىف ريمضلا نأ: اهئلاثو . لصأألا ىلع هادع ام قبف عضاوملا ضعب ىف ةرورضلل ليلدلا

 (ءارفص ةرقبامنإ) هلوق ىف ريضلا نوكي نأ بجوف امم رومأملا ةرقبلا ىلإ دئاع هنأ كشال ( ىهامو

 نيدئاعم نيلئاس اوناكول مهنأ : ثلاثلا « لاؤسلل ًاقباطم باوجلا نكي مل الإو ةرقبلا كللت ىلإ ادئاغ

 ةرقب نوكست نأ ىموم هرك ذ ام رادقم نآل لامتحالا ليزي ام ىسوم هب مثرمأ ام رادقم ىف نكي مل
 اوتكس ادلف , ةريثكلا تالاهتحالل عضوم ردقلا اذهو « ةوقلا ىف ةلءاك نسلا ىف ةطسوتم ءارفص

 ىلاعت هلوق نأ:اهدحأ : هوجوب ىناثلا قيرفلا جتحاو . نيدناعم اوناكام مهنأ انيلع هب اوفتك او انره

 ىضتقي كلذو ٠ تناكةرقب ىأ ةرقب اوحذت نأ ركم أب هانعم ( ةرقب اوكذت نأ 1 أي هللا نإ )

 حيذ دارملا ناكول : اهيناثو ءاديدج ًافيلكت كلذ دعب ةفصلارابتعا نوكي نأ ىضتَقي كلذو  مومعلا

 هللا مهفنع ايلف ؛ هيلع حدملا نوةحتسي اوناك لب نايبلا بلط ىلع فينعتلا اوةحتسا امل ةنيعم ةرقب

 ىف مهريصقت انءلع ( نولعفي اوداكامو اهوحبذف ) هلوق ىفو «( نورمؤت ام اولعفاف ) هلوق ىف ىلاعت
 ىور ام: ثلاثلا . ةنيعم ةرقب حيذ الوأ هب رومأملا ناكول نوكي امنإ كلذو الوأ هب اورمأ امب ناينإلا

 ددشف مبسفنأ ىلع اوددش مهنكل مبنم تأزجأل اودارأ ةرقب ةبأ اوحذ ول لاق هنأ سابع نبا نع

 رومأملاناكولف اهحذ ىلإ نيجاتح اوناكةرقبلا حيذب اورمأ هيف ىذلا تقولا نأ : اهعبارو . مهيلع هللا

 «زئاجريغ هنإ و ةجاحلا تقو نع نابل اريخأت كلذ ناكل اهنيبام ىلاعت هللا نأ عم ةنيعم ةرقب حيذ هب

 ىلع لديال (ةرقب اوحذت نأ مكرمأب هللا نإ ) هلوق نأ ةلأسملا لوأ ىف انيب ام لوآألا نع : باوجلاو

 هيف سيل ( نولعفي اوداكامو ) ىلاعت هلوق نأ : ىناثلا نعو ؛ تناكةرقب ىأ ةرقب حبذ هب رومأملا نأ

 لمتع ظفللا لب نايبلا لاكتسا دعب نوطرغي اوداك مهنأو ةصقلا لوأ ىف اوطرف مهنأ ىلع ةلالد
 امو كلذ دنع اوفقوت نايبلا مام ىلع اوفقو امل مهنأ وهو ريخألا ىلع هلمحنف امبنم دحاو لكسل

 الف ةحصلا ريدقتبو داحآلا باب نم سابع ننا نع ةياورلا هذه نأ ثلاثلا نعو « هنولعفي اوداك

 امنإةجاحللا تقو نع نايبلا ريخأت نأ : عبارلا نعو : ىلاعت هللا باتكل ةضراعم نوكست نأ حلضت
 . عونمم اندنع كلذو روفلا ىلع رمآألا لد ول نأ مزلي



 اذو. . ةيآلا هموقل ىموم لاق ذإو : ىلاعت هلوق:

 نيذه .نيبإ كزتشم ىنعف_ « حبذا د.كلوق نم موفملا نذاف ء تش ةرقب ىأ ةرقب حبذا لاقي نأ
 هانعم .مزاتسي ال ةرقب اوكذا هلوق نذاف امبنم ًادحاو مزلتسي ال نيمسقلا نيب كرتشملاو نيمسقلا

 ناكل .مرويبلا دافأ ول هنآل مومعلا ديفي ال هنأ تيثف ٠ ماش ةرقب ىأ ةرقباوحذا : هلوق ىنعم

 نكي ل املو «. ًاضقن ةنيعم ةرقب اوحذا ةلوق ناكلو ًاريركت ماش ةرقب ىأ ةرقب اوحنذا هلوق

 اوحيذت ال انلوقل ضيقنلاك( ةرقب او<ذا ) ىلاعت هلوق نأ : ىتاثلا « لوقلا اذه داسف انملع كلذك
 ىننلا مومع عفري ةرقب اوكذا انلوق نوكسي نأ ٍبجوف ماعلا ىننلا ديفي ةرقب اوحذت ال انلوقو « ةرقب

 ديفر ةرقب اوحذا هلوق نذاف ؛دحاو هجو ىلع توبثاا صوصخ ىننلا مومع عافترا ىف ىكيو

 عافترا ىف هيلإ ةجاخ ال كلذف اوداش ةرقب ىأ بذ ىف قالطإلا امأ ءطقف ةدحاو ةرقب حبذب ىلا

 ةدرفم ةظفل ( ةرقب ) ىلاعت هلوق نأ : ثلاثلا  ظفالا نم ًادافتسم نوكي ال نأ بجوف قنا كلذ
 ذو الو هيلع لادلا لوقلا بن نيعم ريغ هسفن ىف ًانيعم ًادرف ديفي امنإ ركسنملا درفملاو ةركسنم

 هنأ ثيثث اذاف هان ركذ ام الإ ديفي ال هناف الجز تيأر لاق اذإ هنأ ليلدب ناكدرف ىأ ًادرف ديفي نأ

 ةزرقب ىأ سف ول هنأب مومعلاب نولئاقلا جتحاو : كلذك مالا ىف نوكي نأ بجو كلذك ربخلا ىف

 لوآلا بولطملا ىلع ةرداصم اذه نأ:باوجلاو. مومعلاديفي نأ بجوف ةدبعلانع جرخ هنإف تناك

 . هيف عزانتملا نيع وه اذهو تش ةرقب ىأ حبذا هانعم ةرقب حبذا هلوق نأ تبثول تبثي امن اذه ناف

 اوذا ) ىلاعت هلوق نأ ىف سانلا فاتخا : لوقنف اذه تفرع اذإ . ةلأسلا هذه ىف مالكلا وه اذبف

 ريخأتن وزو نيذلاف تناكةرقب ىأ ةرقب عبذب سعأ وهوأ ةنيبم ةنيعم ةرقب ذب سمأ وهله ( ةرقب

 نوءناملا لاقو « ةنيبم تناكام اهنكلو ةنيعم ةرقب حبذب أرمأ ناكهنإ اولاق باطخلا تقو نع نايبلا

 كلذو.. كلذ دنع فيلكتلا ريغت اولأسامل موقلا نأ الإ تناكةرقب ىأ حبذب أسمأ ناكنإو ود هنم

 اوصع ايلف حالصلا وهكاذ ذإ رقبلا سنج ىف رييختلا ناكواوعاطأول ايفاكن اك لواألا فيلكتلا نال
 هرمأيدق هدلواريدملا نال .دهامشملا ىف مولع كلذو ةحلصملا ريغت عنتمي مل ةلأسملاب اوعجدو اولثنمي لو

 جت+او .٠ اره اذكف ٍتعصلاب هرمأي نأ ىف ةحلصملا ىري دقف هنم دلولا عنتما اذاف ًارايتخا لوسلاب
 ىلاءتهللا لوقو (اهنول ام) و (ىهام انل نيبي كبر انل عدا) ىلاعت هلوق لوآلا :هوجوب لوآألا قيرفلا

 ىك ]ف رصنم ( ضراألا ريث' لولذ ال ةرقب اهنإ ؛ ءارفص ةرقب اهنإ «ضراف ال ةرقب امن] لوقي هنإ )
 لب تناك ة رقب ىأ ةرقب بذ ناكام هب رومأملا نأ ىلع لدت تايانكلا هذهو لبق نم هحبذب اورمأ ام

 نأ امإ قاثلا لالا نع باوجلا ىف ةروك ذملا تافصلا:نأ : ىتاثلا «ةنيعم ةرقب حبذ هب رومأملا ناك
 لاؤذلا كلذ دنع مبيلع تبجو ةرقب تافض وأ الوأ اهحيذب اورمأ ىتلا ةرقبلا تافص اهنإ لاقي

 ءافتكالا عقي نأ ىضتقي ىاثلاو «بولطملا وه لوآلاو كلذ لبق مييلع آبجاو ناكام خبستناو

 نريلملا عمجأ املؤ « كلذ لبق ةروكذملا تافضاا لوصح بحب ال نأو , ًارخآ ةروكذملا تافصلاب



 ةيألا مك رمأي هللا نإ ةموقل ىث ملاقاة لو ؛ ىلاغت هلوق 1

 0 را لو هب هي لاق 1/45 نوديرمل هللا ءاش نانو و انيلع ناش رفنلا نإ
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 الو ضرآلا ريشي لولذال ة ةرشد اهن] لوقي هنإ لا نودتمل هلأ ا نإ ا ]و انيلع هبايشت رقملا ||

 م و ذإو .٠ نولعش اوداكامو اهركذف قملاب تح نألا اولاق . اهف ةيش ال د ثرحلا قس

 « ىتوملا هللا ىح كلذك , ارضع هوبرضا انا « نومتكت منك م ع خع هللاو اهيف 3 راداف ا

 الجر نأ نيرشفملا رئاسو سابع ننأ نع ىور . تاديدشتلا نم عونلا وه اذه نأ رع

 مالسلا هيلع ىسوم ىلإ كلذ اكش مث قيرطلا عمج ىف هامر مث هثري ىكل ايقنت ليئارس] شوف

 : هيلا هللأ ىحوأف هلأشف 4غ 1 ىح كبر انل لس هل اولاق روظإ ملاءلف لت اهلا فردت ف ىدموم درةجاف

 دعب الاح ماهفتسالاب مهسفنأ ىلع اوددش مث كلذ نم اوبجعتف ( ةرقب اوحبذت نأ مكرم أي هللا نإ )
 مع مو نيعم ناسذ] دنع الإ تعنلا كذب اهودجب م تنيعت املف فصولا بلط ىف اوضقتساو لاح

 ليتقلا هب اوبر ضيف اهنم اوضع اوذخأي نأ ىنوم مهرمأو اهوحذو اهورتشاف اهنمك فاعضأب الإ
 لئاسم انه م 2 أدوق هواَدَمِف ةياكشلاب أدتبا ىذلا وهو هلتاق مه ىو ع لوقملا راصف اولعفف

 هيف نسحلا هجو اندنع مث هب هللا رمأ امل الإو نسح حبذلاو ماليإلا نأ ( ىلوآلا ةلأسملا ا)
 . ضاوعالا لجل نسح امنإ ةلزتعملا دنعو , هيلع دحاإل ضارتعا الف كلملا كلام ىلاعت هنأ

 كلذ لدذ ريؤملا بجاولاو همه اآذهو 4 :دلا رق نم ةرثب حدب ل اعلا هنأ 2 ةيناثلا ةلاسلا م

 . ريذلا بجاولاب انلوق ة ىلع

 اوحكذت نأ مكرمأ هللا نإ ) ىلا عت هلوق نأ ىلع اوقفثا مومعلاب نولئاقلا ( ةثلاثلا ةلأسملا وخ
 أآذه نإ : مومعلا اوازكشم لاقو » مودمعلا اذه كيف ةخيصلا هذبف ماش ةرقب ىأ اوحذا هاذعم ( ةرهب

 .ةرشب خذا لئاقلا لوق نم مووفملا نأ (لؤوالا ( : هدو هيلع اروجتءاو مودعلا ىلع لدي ال

 اضيأ محضللو انك تيك نق ند ةذيعم ةرش ذا لاش نأ م هنإف نيوسف ىلإ هميست نكمب



 ١ : ١01 "يلا . هموقل ىشوم لاق ذإو : ىلأعت هلو

 اوه ذأ اول ةرئباوحْذَت نأ مكرم, هلل نإ هموقل ىسوُم لَ
 اس عرس 0- رب ل25 تعي
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 , مهنم نأكام ىلع ةبوع ابلعف ىلاعت هنأ ( الاكن اهانلمأ ( هلوقب ىلاعت نيبف ةبوقع ال ةنحم

 نمأهدعب امو اهعمامو ابلبق ال : اهدحأ هوجو هيفف ( اهفلخ امو اهيدي نيب امل ) ىلاعت هلوق امأ
 هذه-ربخ هيلإ غلب نم اهب ريتعاو اهب اوريتعاف نيلوآلا بتك ىف ركذ مبخسم نآل نورقلاو ممألا

 دارملا: اهئلاثو مماألاو نورقلا نم اهرضحي ام اهيدي نيب امب ديرأ :اميناثو « نيرخآلا نم ةعقاولا

 نسملا لوق وهو هدعإ امو لءفلا اذه نم هوبكست را ام عب ةبوقع ارلعج ىلاعت هنأ

 مهب لؤن ىذلا رمآلا فرع نم نأ : امهدحأ . نابجو هيفف ( نيقتملل ةظعومو ) ىلاعت هلوق امأ

 نم.دب الف الجاع لزني مل نإو « مهم لزن ام لثم هب لزني نأ مهلعف لثم لعف نإ فاخيو هب ظعتي

 هائيبام لثمكف رك ذلاب نيقتملا هصيصخت امأو ٠ مودأو مظعأ وه ىذلا لجألا باقعلا نم فاخي نأ

 كلذب عافتنالاو راجزنالاو ظاعتالاب اوصتخا اذإ مهل ( نيقتءلل ىده ) هلوقدنع ةروعلا ل وأ ىف

 ( نيقتملل ةظعومو ) هلوق ىنعم نوكي نأ : ىناثلا . ممريغل ةعفنمب سيل هنآل ءهب اوصخي نأ حلص
 نوكستف أضعب نيقثملا ضعب هب ظعيلو الاكن اهانلعج ىأ ًاضمعب مهضعب نوقتملا ظعي نأ

 ملعأ هللاو نيقتملا ريغ نود مهل صاخ اذهو ء اب نوظعتي مّنأ ىنعم ىلع نيقاملا ىلإ ةفاضم ةظدوملا

 لاق.؟ اوزه انذختتأ اولاق. ةرقب اوحذت نأ مكرمأب هللا نإ هموقل ىموم لاق ذإو ل ىلاعت هلوق

 ةرقب؛ اهنإ لوقي هنإ لاق ؟ ىه ام انل نيبي كبر انل عدا اولاق , نيلهاجلا نم نوك أ نأ هللاب ذوعأ

 ؟ اهنولام انل نيبي كبر انل عدا اولاق «٠ نورمؤت ام اولعفاف «؛كلذ نيب ناوع « ركب الو ضراف ال

 ىهام انل نيبي كبرانل عدا اولاق . نيرظانلا رست « امنوا عقاف ءارفص ةرقب اهنإ لوقي هنإ لاق

 «عاسرخن اود
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 كلتب ةيلصألا دورقلا ملأت مدع نم مزلي الو ءاضعالا كلت ريغت ببسب ةملأتم تناكامبرف : ةلاجخلاو
 . ةيضرعلا ةبيرغلا ةروصلا كلتب ناسفإلا ملأت مدع ةروصلا

 ىف ىتلا ةدرقلا هذبف اوقب مهنإ انلق نإو « هللا مهانفأ وأ اوقب ةدرقلا كئلوأ ( ىناثلا لاؤسلا)

 الإ القع رئاج لكلا باوجلا . ؟ال مأ نيخوسمملا كتلوأ لسن نم اهنإ لاقي نأ زو< له اننامز
 . وكله مث مايأ ةثالث الإ اوُدكم ام مهنأ سابع نبا نع ةياورلا نأ

 سانلا نم اند اذإ بلكلاك دوراتملا دعبملا رغاصلا ءىماذلا ةغللا لهأ لاق 6 .ةعبارلا ةلأسملا )ل
 باقني ) ىلاعت هللا لاق «كءضاوم نم عضوملا اذه سيلف ًارغاص درطناو دعابت ىأ , أسخا هل لدق
 عج راف) لاق ىلاعت هنالل رظنلا ةدواعم نع اعونم اليلذ ًارغاص لمتح( ريس> وهو ايوا رصبلا كيلإ

 هناكف (ريسح وهو ًائءاخ رصبلا كيلإ باقني نيترك رصبلا عجرا مث « روطف نم ىرت له رصبلا

 دتريف ًاروطف دب مل كلذ نم ترثكأ نإ كناف ًاروطف بلطي نم ديدرت ءامسلا ىف رصيلا ددز لاق

 ًارغاص ًايئاخ عجري هلاف هب رفظي الو ءىث بلط ىف هيعس لوط دعب بئاخلا دتري اياليلذ كفرط كيلإ
 : هدنواحي نأ نم هدصتقي ناك ثيح نم. ًادوزطم

 لاق:اهدحأ هوجو ىلع دوعي ءىث ىأ ىلإ ريمضلا اذه نأ ىف اوفلتخا دف ( اهانلع+ل ) هلوق امأ
 الاكن ةدرقلا انلعج ىأ : شفخالا لاق اهيناثو : اهوخسم ىتلا ةخسملا ىنعي ( اهانلعج ) ءارفلا

 دلو ) ىلاعت هلوق نآل الاكن ةماألا هذه انلعج : ابعبارو . الاكن تبسلا بادحأ ةيرق انلعج : اهئلاثو

 نالواآلانابجولاوهبرقالاو اهو وأ ةعاججاو ةمآلا ىلع لدي (تبسلا ىف مكنم اودتعا نيذلا متءلع

 ةءدقتملا ةيآلا ىف سيلف هريغ ىلإ اهدرل هجو الف مدقتم روكذم ىلإ ةيانكلا در نكمأ اذإ هنأل

 سانلل ةعدارلا ةظيلغلا ةبوقعلا هنإ : هللا همحر لافقلا لاَقف لاكنلا امأ ٠ مهتبوقع ركذو مثرك ذالإ

 عاذتمالا وهو نيملا نع لوكبنلا هنو سيحلاو عنملا نم هلصأو ةيصعملا كلت لثم ىلع مادقألا نع
 هلوق هريظنو . سبحلاو منملا ند امبيف امل لكن ًاضيأ ليقثلا ماجللو «لكذلا ديقتل لاقيو « اهنم
 انأ ىنعملاو ( اليكنت دشأو أسأب دشأ هللاو ) ىلاعت هللا لاقو ( امحجو الاكنأ انيدل نإ ) ىلاعت

 نم نويمدآلا هدصقي ام كلذب دصقن مل ىأ مهريغل هعدار ةبوقع موقللا ءالؤه ىلع ىرج ام انلعج

 اماف نم رمأ و.« ةيف رثؤتو كلم نم صقنتو ىصاعملا هريضت نم نوكي امنإ كلذ نآل ىغتلا

 ىح لاكن هنأب فصوي ال مذلا نم ريسيلا : ىضاقلا لاق « ةظعومو رجز انباقعف دابعلا لاصمل بقاعن

 عطقلا رصملا قراسلا ىف ىلاعت هللا بجوأ هجولا اذه للعو هب فصوي رهتشاو رثكو مظعذإ

 ىذلا ىرخلا ةلزنع وهف فافختسالاو ةناهإلا هجو ىلع لعفي نأ هب دارأو الاكو ءازج
 ىف: اودتعا نيذلا موقلا ءالؤبم هلزنأ ام نيب أس ىلاعت هناكف٠ ميظعلا مذلا ىف الإ لمعتسي داكي ال

 ناك ام اوضقنو ايندلا ءاغتبا مهلع همرح آم هريغو نراتيحلا دايطصا نم اولحتساو تبسلا

 لاقي نأ عنتمي ال ناك هنآل ةحادملا هجو ىلع ال ةيوقع مهب لزنأ ىلاعت هنأ نيبف « قيثاوملا نم مهنم
 نوكيو ةروصلل ةريغملا ضارمالا نم فاكملاب لزني ام ةلزنمب مروص ريغيو مهخسم رادقم
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 عتتمي الو ( الودفم هللا أ ناكو تبسلا باد انغل م ) هلوةك وهو دارأ كا وراص مهم كلذ

 . ةدارإلاو ةردقلا وه نيوكشلا اذه ىف رثؤملا نأ الإ نيوكتلا اذه دنع كلذي هللا ملكتي نأ ًاضيأ

 ىلاعت هللا ماكحأف اندنع امأ انلق ؟ هيف ةدئاف ىأف نيوكستلا ىف رثأ لوقلا اذهل نكي ملام لبق نإف
 ضعبل ًأظفل نوكي لوقلا اذه لدلف ةلزتعملا دنع امأو « ةتبلا اصملا ةياعر ىلع فقوتت ال هلاعفأو
 . مريغل وأ ةكئالملا

 هنأ المتخلاو عبطلا ىندمب مهبولق خيسم ىلاعتو هناحبسس هنأ دهاج نع ىورملا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 معتيلل 5 مالا لوي نأ هريظنو 7 ًارافسأ لمحت راخلا لثك ) ىلاءتهلوق لثه وهو مروص خسم

 ناسنإلا نأ ( لولا .) نيرمأب هعانتما ىلع جتحاو . ًارامح نك : هميلعت هيف حجني ال ىذلا ديلبلا

 هلكشو درقلا بيكرت ماسجألا كلت ىف قلخو اهلطبأ اذإف ةسسوس#لا ةينبلاو دهامشملا لكيلا ذه وه

 مدعأ ىلاعت هنأ ىلإ لوقلا اذه ىلع خسملا لصاح عجريف درقلل ًاداجإو ناسنالل ًامادعإ كلذ ناك

 تناك اهرايتعاب ىلا ضارعألا اهيف قلخو ًاناسنإ ماسجالا كلت تناك اهرابتعاب ىتلا ضارعألا
 لك ىف انمآ امل كلذ انزوج نإ ( ىتاثلاو ) ًاخسم نوكي هنأ ال ًاداحيإو ًامادعإ نوكي اذهف ًادرق
 لوألا نع بيجاو . تادهاشملا ىف كشلا ىلإ ىضفي كلذو ؛ القاع ًاناسنإ ناكهنأ ًابلكو ًادرق هآرئام

 اليزه ناكنأ لعد ًانيمسر يصيب دقنانإلا اذه ناآل كلذو ١ لكيشلا أذه مام وه ند ناك ذلا 0

 ناسنإلاف لئازلا ريغ قابلاو ًادوجوم ناكىذلا وه نيعملا ناسنإلاو ةلدبتم ءازجالاذ سكعلابو

 طش قارح وأ لدبلا ف نآس ايس نوكل نأامإ رهالا كلؤو سا 11

 الف تاريدقتلا عيمج ىلعو ةفسالفلا هلوقي ام ىلع ًادرجم ًادوجوم وأ غامد وأ باةك ندبلا بناوج

 ىف زو< ريدقتلا اذبمو خسملا وه اذهو لكيملا اذه ىلإ ريغتلا قرطت عم ىلا كلك ءاقب قى عانتما

 نأ ىناثلا نعو . مالسلا هيلع لوسرلا ةرجح لخدي نأ مظعلا ةياغ ىف هتئج نورك ىذلا كاملا
 لو اهرهاظ ىلع ةيآلا ءارجإ نكمأ خينملا زاوج انررق أب تيث املو ؛ ةمآلا عامجاب لصحب نامآلا
 ناسنإلا نآل ًادج دعبتسم ريغ هركذام ناك نإ هللا همحر دهاجم هركذىذلا ليوأتلا ىلإ ةجاح نك
 ,درقو.نامح هنإ حاظلا فرعلا ىف لاقي دقف تاندبلا, الجو تاناالا ل بط ادمز اةتلاوتجا لع رظأ 1ذ]
 . ةتبلا روذ هيا] ريصملا ف نكي مل ةروبشملا ةرهاظلا تازاجلا رم زا#لا اذه ناك اذإو
 . نالاؤس انهه

 لزن ام ملعي الف لع الو لقعالو مهف هل قي ال ًادرق ريصي نايم هل أ © لوألا لاؤساا ١)
 لصحي نبأ نف ةملأتم ريغ اهتمالس لاح دورقلا نأ ليلدب اذ ,غ ةيدرقلا درججو باذعلا نم هب
 امهاذ القاع ًاناسنإ ناسنإلا نوكي هب ىذلا رمأللا نأ لاقي نأ زوجي ال مل: باوجلا ؟ هببسب باذعلا
 لاعفالاو قطنلا ىلع ردقت تناك ام اهنأ مرج ال ةروصلاو ةقلخلا تريغت امل هنأ الإ ايقاب ناك
 فوالا ةياهن ىف ثناكو ةيصعملا مؤش ببسب ةقللا ريغت نم اهلا: ام فرعت تناك اهنأ الإ ةيناسنإلا

 قا
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 اوهركن يذلا ةنيدملالهأ نم فئاوط مهيلا ىف لاومألا اوذختاو ءابألا ةنسب ءانباألا نستسا دوعلا
 « اريخالإ هب هللا انداز اف نامز ذنم لمعلا اذه ف نح< اولاقو اوهتني ملف مثوهنو تبسلا موي ديصلا

 كلذك اوكف نوئساخ ةدرق مثو موقلا حبصأف كالهلاو باذعلا مكب لزن امبرف اورتغتال مل ليقف
 . اوكله مث مايأ ةثالث

 هيلع دم ةرجعم رابظإ ( لوألا ) نارمأ ةصقلا هذه رك ذ نم دوصقملا ( ةيناثلا ةلأسملا ا
 ممربخأ ايلف مالسلا هيلع دم نامز ىف | ركع دووال باطخلاك( متدلع دقلو ) هلوق نإف مالسلا
 ىلع كلذ لد موقلا طلاخ ملو بتدكب لو ًارقب مل ايمأ ناك هنأ عم 0 ولا هذه نع مالسلا هيلع د

 تبسلا با_دأ هب لماع امب مهريخأ امل ىلاعت هنأ ( ىتاثلا ) ىحولا نم هفرع اسن] مالسلا هيلع هنأ
 اورتخت الف باذعلا نم مهيلع لزن ام مكدرك ببسب كيلع لزني نأ نوفاسخت امأ مهل لوقي هنأاكف
 اقدصم انلزن امب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذلا ايأ اي ) ىلاعت هلوق هريظنو كل دودمملا لاهمإلاب

 . ( اهرابدأ ىلع اهدرتف اهرجو سمطن نأ لبق نم مكعم امل

 تبسلا ىف مكنم ىدتعا نم ءادتعا متءلع دقلو لاق هنأكفذح هيف مالكلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 تبسلا ىف هولعف ىذلا نأ ىلع لدي ءادتعالا ظفلو « كلذل ءازج ةبوقعلا نم روك ذملا نوكي ىكل

 مهأساو ) ىلاعت هلوق ىف روك ذم هنكل ة.آلا هذه ىف روك ذم ريغ كلذ ليصفتو مهيلع ادع
 ءطقف دايطصألا كلذ ىف اودعت اعإ مهنإ لاقي نأ لمتح مث ( رحبلا ةرضاح تناك ىنلا ةيرقلا نع

 . دايطصالا كلذ اولحتسا مهنأ عم اوداطصا مهنأال اودعت امنإ مهنإ لاقي نو

 موي تمظع اذإ دوهلا تتبس ردصم تبسلا : فاشكلا بحاص لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ناتيملا رثك أ[ نأ ىف ةمكملا اف تبسلا موي تايطصالا نع ماهن هللا ناك امل ليق نإف . تبسلا

 مهيأت ال نوتبسي ال موضو اعرش ميس 1 مهناتيح مهنأت / لاق مكمايرلا رئاس نود تبسلا 6

 ةدارإف ةنسلا لهأ بهذم ىلع امأ انلق . لالضالا ةدارإو ةنتفلا ةراثإ الإ اذه لهو ( ممول كلذك
 دايدزا ضرغل نس> فيلاكتلا ىف ديدمثتلاف ةلزتءملا بهذم ىلع امأو ىلاعت هللا نم ةزئاج لالضالا

 «تاوثلا

 : لئاسم هيفف ( نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلقف ) ىلاعت هلوق امأ

 نيب نيعماج اونوك ىأ ربخ ( نيثساخ ةدرق ) فاشكلا بحاص لاق 1 لوألا ةلأسملا 2
 . درطلاو راغصلا وهو ؛ءوسخلاو ةيدرقلا

 ىلع نيرداق اوناكام مهنأل سمأب سيل ( نيئساخ ةدرق اونوك ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 .ىثل انرمأ امن ) ىلاعت هلوةك نيوكستلا ةعرس هنم دارملا لب ةدرقلا ةروص ىلع مهسفنأ اوبلقي نأ

 هزجعي مل ىلاعت هنأ ىندملاو ( نيعئاط انيتأ اتلاق ) ىلاعت هلوقكو ( نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ
 دارأامل ىأ كلذك ( اوراص نيئساخ ةدرق اونوك) مل لاق امل لب ءال مم ةبوقعلا نم هلازنإ دارأ ام
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 - روزا سورا © سار عرفه سس يي دصرل ري سس © سس

 «>.» َنيئساَح ةدرق اونوك مهل اقف تبسلا ىف منم اودتعأ نا متهلع دقلو

 2١ نيقتسأل ةظَعْومَو اهفلخخ امو اهدي نيب امل الاكن املج

 : ملعأ هللاو رك ذام مهيبنو مماتك ىفمهلاحو هقحل مهدوحجو باتيكلا نم مالسلاو ةالصلا

 : ناثح هيفق ( نيرساخلا نم متتكل هتمحرو مكيع هللا لضف الولف ) ىلاعت هلوق امأ
 مكلارمإ نم ميلع هب هللا لضفت ام الول : لوآلا . نيبجو هريسفت ىف لافقلا ركذ « لوآلا ١

 لدف « منبج رانب مهسفنأ اوعاب نيذلا نيكلاهلا نم ىأ نب رساخلا نم متتكل متعب اذعلا يعم
 اوبات ىتح لاهمإلاب مهيلع لضفت ىلاعت هللا نال نارسخلا اذه نعاوجرخ امن] مهنأ ىلع لوقلا اذه
 لضف الولف ) ليق مث ( كلذ دعب نم متيلوت مث ) ىلاعت هلوق دنع ىبتنا دق ربخلا نوكي نأ : ىتآثلا

 ىلع متمدل مكقوف لبجلا عفرب مكب هللا فطل الول ىأ ؛ هلوأ ىلإ مالكلاب اعوجر ) هتمحرو مكيلع هَل

 . مين ىح كذب 7 فطلف مكمحرو كيلع لضفت هنكلو باتكلا مكدر

 اذهف ؛هريغ توبثل ءىثلا ءافتنا ديفت « الول » ةملكلوقي نأ لئاقل نأ ( ىاثلا ثحبلا إل

 نأ بجو نارسخلا لصح ثيف ىلاعت هللا لضف لوصح مزاول نم نارسخلا ءافتنا نأ ىضتقب

 فاطلالا نم ًائيش رفاكلاب لعفي مل ىلاعت هللا نأ ىضتقي اذهو ٠ ىلاعت هللا فطل كانه لصح ال

 عفتنا نكمل لضفلا ىف لكلا نيب ىودس ىلاعت هنأب ىعكلا باجأ : ةلزتءلالوق فالخ كلذو ةينيدلا

 ةيطعلا ىف هدالوأ نيب ىوس دقو لجرل لئاقلا لوقب كلذ لاقي نأ حصف « ضعب نود مهضعل

 اوصن ةغللا لهأ نال فيهض باوجلا اذهو  ًاريقف تنكل كلضف كابأ نأ الول : مهضعب عفتناف

 ًادج طقاس ىعكساا مالكف ةمدقملا هذهت وبث دعبو هريغ توبثل ءىثلا ءافتنا ديفت « الول » نأ ىلع

 اهاناعخ ,نيعساح ةدرق !ونوك مهل انلقف تبساا ىف مكنم اودتعا نيذلا متدلع دقلو رإب ىلاعت هلوق

 ( نيقتللل ةظعومو ابفلخ امو اهيدي نيب ال الاكت
 نم مهلإ هجوام ضعب حرشب كلذ متخ الوأ مريلع هماعنإ هوجو ددع امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاشم هيفو لوآلا عونلا وه اذهو ؛ تاديدشتلا

 مالسلا هيلع دواد نامز ىف اوناكموقلا ءالؤ» نأ سابع نبا نع ىور ( ىلو الا ةلأسملا ١)

 ف نشر لك نم ناةيحلا هيلإ عمتجي رحبلا نم ناكم وهو م ثلاو ةئيدملا نيب رحبلا لحاس ىلع ةليأب

 ةروك ذملاةيرقلا ىهو ةصاخ تبسلكىفرهشلا كلذ ريغ ىفو اهترثكل ءاملا ىرءالىت> ةنسلا نمرهش

 دنع اضاشن اني رمقب ماديا انف: ةودمب اذ احنا ةزملاقا» كرامة زعل اخ مهأساو ) هلوق ىف
 ىف سبحلا كلذف دحأالا موي امنوداطصيف ابلخدت ناتيحلا تناكف لوادجلا اهيلإ اوعرشو رحبلا

 لاط اهلف ةبوةعلا نم نوفئاخ مثو كذب اونغتساو كمسلا اوذخأ مهنإ مث « مؤادتعاوه ضايحلا



 ةيآلا . كلذ دعب نم متيل وت مث : ىلاعت هلوق ٠4

 اولاقف ضرألا امأو دامع الب ءاوهلا ىف ليقثلا فوقو ناكمإ ركنأ نم ةدحالملا نم ( ثلاثلا )

 هلأ محلوق داسف ىلع انيلدو « ركرملا ف تفقو مرج الف زكرملل ةبلاط اهعبطب اهنآل تفقو امتإ

 ًارداق هلا نوكي نأ بجرف تانكمملا نم ءارهلا ىف ليقثلا فوقوو تانكمملا لك ىلع رداق هناحبس
 لبجلا لالظإ مهضعب لاق ( عبارلا ) لوصأالا بتك ىف مولعم نيتمدقملا نيتاه ريرقت مامتو هيلع
 باجأ . فياكتلا ىفاني وهو نامإلا ىلإ ءاجلالا ىرجم ىرحي ناكل عقو ول كلذ نال زئاج ريغ
 دقو ةدم ةناكم ىف رمتسا اذاف مهيلع طوقسلا فوخ هيف ام رثك أ نال .ىجاي ال هنأب ىضاقلا
 ءاجلإلا لوزيف فوذلا مهنع لوزب_ نأ انهه زاج دامع الب مهقوف ةعوفرم تاومسلا اودهاش
 . فيلكتلا قدو

 لساكتلاو لفاغتلا نع لودعو ةلءاك ةمزعو دحب ىأ ( وق م ك انينآ ام اوذخ ) ىلاعت هلوق امأ

 7 الو ةرقب اذه ذخ لاقي نأ زري ال هنال لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ لع لذي ذه : قابلا لاق

 ةميزعو دب م ًاننارام |ودح ذا ناب اناكك] باج ملق الو ملقلاب بتك ١ لاقي ال ةلصاح
 . لعفلا ىلع ةمدقتم نوكتت دق ةميزعلا اندنعو

 اولفغت الو هوسنت الو هوسرداو باتكتاا ىف ام اوظف-ا ىأ (هيفام اوركذاو) ىلاعت هلوق امأو

 هللا لعف نم نايسنلا دض وه ىذلا ركذلا نال اناق ؟ ركذلا سفن ىلع هومتلمح اله ليق ناف . هنع

 . لاكشإ الف ةسرادملا ىلع هانلمح اذإ امأف . هب مالا زوجي فيكف ىلاعت

 لعف دارأ ىلاعت هنأ ىلع كلذب ىفابجلا جتحاو ٠ اوقتت ىكل ىأ ( نوقتت مكلعا )لاعت هلوق امأ
 . مدقت ام هباوجو : لكلا نم ةعاطلا

 مك انينآ ام اوذخ روطلا مكقوف انعفرو مكقاثي» انذخأ ذإو ) ىلاعت هلوق نم مووفملا نأ ملعاو
 نجت المال مواحمإ قلادلزف عمال قائثيملل و رو كإذ اولعف مهنأ ( ( ةوقب

 مازتلالاو لوبقلا ىلع مهنه

 لافقلا لاق « هب ءافولاو قاثيملا نع متضرعأ مث ىأ ( كلذ دعب نه مت 3 مث ) ىلاعتهلوق امأ
 ةزيفككا نؤمأب اةاكاؤتلا قَد عا روأطلا 7 افاد لال 7 ةلهجا ىف ىلعي دق : هللا همحر
 صتغخا امابيف لعلو مثيرمأ اوصعو ا [ءيرغكاو ءايشن ذل انراكقاو اهلل معلا زكي ةاازوتلا اوني
 مهتدهاشم عم هي هيتلا ىف اولازي ملو مهورخأتم هلعف ام اهنمو مهلئاوأ هلمع ام ابنمو ضعب نود مهضعب هب

 ىف ىصاعملاب نورهاجيو ىذأ لكب هنوقليو هيلع نوضرتعيو ىسوم نوفلاخي ًاراهنو اليل بيجاعأالا
 اذه لكو نرعاطلاب اوبقوعو مهضعب رانا تقرحأو مهضعبب فسخ دقل ىتح كلذ مركسعم

 بيرختب اوبقوع ىتح هب ءافخ الام مورخأتم لءف مث اهب نورقي ىتلا ةاروتلا مجارت ىف روكذم

 ةاروتلا نع هب اولوت ام نأيب هيف نكي مل نإو نآرقلاو . هلتقب ارمهو حي.ملاب اورفك و سدقملا تيب

 هيلع دمح هب ءاج ام مهراكنإ بيحب ريغف مهفالسأ دانع نع ىلاعت هللا نم رابخ] كلذو ةفورعم ةلمجاف



 ١ ةيآلا . مكقاشيم انذخأ ذإو : ىلاعت هلوق

 نع ىرام : اهيئاثو « مصآلا لوق وهو ةتبلا هجوب ليدبتلاو فلخلا لمتحت ال امنآل دوبعلاو

 اهيف نإ مهل لاق حاولألاب هبر دنع نم عجر امل مالسلا هيلع ىسوم نأ لسأ نب ديز نب نمحرلا دبع
 ةقعاضلا مهتذخأف هوذفع ىاتك اذه لوقيف ةرهج هللا ئرن ىح كلوقب ذخأن نل اولاقف هللا باتيك
 اوذخ مهل ليقو روظلا مهقوف عفرف اوبأف هللا باتك اوذخ كلذ دعب محل لاق مث مايحأ مث اوتاف

 ةرهاب ةيآ روطلا عفر نآل كلذو « قاثيملا وه روطلا عفرفه 5 مكيلع هانحرط الإو باتبكلا

 هلبق نم هنأ اوقرعو كلذ أوأر ألف نيقيلا ىلإ كاشلاو قيدصتلا ىلإ بذكملا درتو لوعلا ره ةبيي

 ةبوتلا اوروظاو هب ءاج |منفقدصلاب هل اورقأ تايآآلا رئاس ىلإ افاضم اءلع مالسلاهيلع ىسومل ادع ىلاعت

 ناكف ةاروتلاب اوموقي نأو لجعلا ةدابع نم مهنم ناكام ىلإ اودوءيال نأ قاثيملاو دهعلا اوطعأو

 (لوالاف) نيقاثيم هلل نأ ( اهئلاثو ) لسم ىنأرايتخ اره اذهو « مهسفنأ لع هلل هولءج امئوم اذيعراذم
 دارملاو ءايبناألا ةعباتم سانلا مزلأ هنأ (فاثلاو ) مهم.هنأ ىلع مد,شأو مدآ بلص نم مهجرخأ نيح
 ( مكفاثيم )لاق ام هللا همحر لافقلا لاق (ىناثلا) فيعضوهو سابع نبا لوقاذه . دبعلا اذهره أنهه

 لاق ككلذ ذخأ دق مهنم دحاو لكذأ ىلع ةلالدلا هب دارأ ( امهدحأ ) نيبجول مكقيئاوم لقي ملو
 اكمبنم دحاو لكنم ذخأ ًادحاو ايش ناكهنأ ( ىتاثلاو ) مكنم دحاو لكىأ ( الفط مجرخ مث )

 قيئاوم كانه نوكي نأ هبشآل كةيثاوم ليق ولو ًادحاو اقاثيم هاك ناك مرج الف هريغ ىلع ذخأ
 : لعأ هللاو دحاو قاثيم ال مهلع م

 ( ةلظ هناك موقوف لبجلا انمتن ذإو ) ىلاعت هلوق هريظنف ( روطلا مكقوف انعفرو ) ىلاعت هلوق امأو

 : ثاحبأ هيفو

 ىنعملاو سابع نبا ريسفت ىلع فطع واو ( انعفرو ) ىلاعت هلوق ىف واولا ( لوآلا ثحبلا ال

 ىلع امأو ٠ ليجلا مهيلع عفر باتيكلا لوبق نع عانتمالاب هرضقت اءلف ًامدقتم ناك ق اثيملا ذخأ نأ
 هناكف نامز نامزلاو كلذ تلعف لاقي لالا واو اهنكلو فطع واو تسييلف سم ىنأ ريسفت
 : جاجعلا لاق لبج لك روطلا نإ ليق ( ىتاثلا:) مكقوف روطلا انعفر دنع مكقاثيم انذخأ ذإو لاق

 رتب .«ئذابلا اذإ .كزازلا قفا نفع زاوطلا نييديجايجع قاد

 هيف فيرعتلا مال نال برقألا وه اذهو مولعم لبج مسا روطلا نإ هباتك ىف لاقف ليلخلا امأ

 ةاجانملاتعقو ىذلا ليجلا وه دورعملاو مسالا اذم ىعسم هند :كفاوع دورعم ليج ىلع هل ىضتقت

 نأ رداقلا نآل مبنم ًاديعب ناك نإو مهقوف هلعجيف مث ثيح ىلإ ىلاعت هللا هلقني نأ زوحي دقو هيلع

 : سابع نبا لاقو ؛ ديعبلا ناكملا نم مهلإ هلقنيو هعلقي نأ ىلع ًاضيأ رداق ءاوطلا ىف لبجلا نكسي
 خس رف ىف ادن رف ركسعملاناكو ةلظاك مهقوف ماق ىتح هلصأ نم علقناف نيطساف لابج نم البج ىلاعت ىمأ
 ةاروتلا اولبق بربم ال نأ اوأر املف مكيلع لبجلا تيمر الإو ةاروتلا اولبقا نأ مهيلإ هللا ىجوأف
 مبهرجو فاصنأ ىلع دوهيلا تدجس كلذلف لبجلا نوظحالي ًادوج» عرفلل اودجسو اريف امب



 ةيآلا . كفقاثيم انذخأ ذإو : ىلاعت هلو ل
 بسير هرث لسة ل ل زآ مو 6 ه سم

 ةوقب من ا روم مكن و ةائيم انَذَحأذِإو

 رو م | تعا ماع | ]ع 3 ه رخو هي 2 تب مور هر 22د 0 و ردع س

 لضف و كلذ د ا نم متيلوت مث «ي1» نوقتت مكعل هب هيفأم اوركذاو

 سوده سا ورثو رثار رترتاسو ساس مهر _هالرس | رع

 64 7 اا نم متنكل هتمحرو مسيلع هللا

 ٠ ممر دنع لصاحلا ىرأغ راج نةيتم مثرجأ نأ دارملا ل عئادولاك ظفحلا

 معن زهلاو فوخلا لاوز دارأ ليقف ( نونزح مهاالو مهيلع فوخ الو ) ىلاعت هلرق امأو

 ( مهيلع فوخ الو ) هلوق نآل حصأ اذهو , باوثلا لاح ىف ةرخآلا ىف لاق نم مهنمو ايندلا ىف

 نيفلكملا ىف ًاصوصخو ايندلا ىف لصحت ال ةفصلا هذهو ( نونزحي مهالو ) كلذك و « ىنلا ىف ماع

 ةرخآلا رومأ ىف امإو ايندلا بابسأ ىف امإ ؛ نزحو فوخ نم نوكسفني ال تقو لك ىف منال
 نع ًايلاخ نوكي نأ رجالا كلذ ةففص نم نأ نيب مث , رجآلاب ةرخآلا ىف مدعو هناحبس هنأاكف
 مهارتعال ًاعطقنم هنوك اوزوج ول منآل امئاد مههيعن نوكي نأ بجوي كلذو « نزحلاو فوخلا
 نيذلا نإ ) اذدكه ةدئاملا ةروس ىف ةبآلا هذه رك ذ ىلاعت هللا نإ : لئاق لاق ناف. ميظعلا نزلا

 مبيلعف وخالف ًاحلاص لمعورخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ىراصنلاو نوئباصلاو اوداه نيذلاو اوذمآ
 سوجماو ىراصنلاو نيئباصلاو اوداه نيذلاو اونمأ نيذلا نإ ) جحلا ةروس ىفو ( نونزحي مهالو
 هذه فالتخا ىف لهذ ( ديمش ءىث لكىلع هللا نإ ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نإ اوك رشأ نيذلاو

 ىضتقت ةدئاف ىرخأ ىف اهبصنو ةيآ ىف « نيئباصلا » عفرو اهريخأتو فونصلا مدقتب تايآلا

 ناف , دئاوفو مكح نم تارييغتلا هذمل دب الف نيكاجلا كح ملكتملا ناك امل : باوجلاو ؟ كلذ

 ميكحلا مالك ىلع ال انلوةع ىلع روصقلا انلحأ انزي نإو لامكلاب انزف دقف مكحلا كلت انكردأ
 لعأ هللاو

 هيفاماورك ذاو ةوقب مك انينأ ام اوذخ روطلا مكفوف انعفرو مكقاثيم ماا قا ذإو ) ىلاعت هلوق

 1 اع هللا لضف الولف كلذ دعب .نم متيلوت مث ء نوقتت مدعل

 نم كلذ راصف مهتحلصمل مهقاثيم ذخأ امنإ ىلاعت هنال كلذو رشاعلا ءامإلا وه اذه نأ ملعا

 : مهيلع هماعنإ

 : ناثحي هيفف ( مكقاثيم انذخأ ذإو ) ىلاعت هلوق 5

 نورسفابا و ةعاطلا) "شالا هيج رت ىلاز رمال لعفب نوك اعإ قاثنملاتأ معا ( لوألا )ل

 عناصلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا نم لوقعلا هللا عدوأ ام اهدحأ اهوجو قائيملا ريسفت ىف اوركذ
 قيثاوألا ىوقأ ق.ئاوملا نم عونلا اذهو « هلسرو هئايبنأ قدص ىلع ةلادلا لئالدلاو هتمكمحو



 1 ةيآلا . نيباصلاو اوداه نيذلاو : ىلاعت هلو

 ىلعاوتبثو ىضاملا ىف اونمآ نيذلا دارملاف ليقتسملا ىضتتقي ( هللا نمآ نم ) ىلاعت هلوق. مث . ىضاملا

 ٠ نيملكتملا لوق وهو لبقتسملا ىف هيلع اورمتساو كلذ

 نيحهباومس امنإ : اهدحأ . هوجو ىلع هقاقتشا ىف اوفلتخا دقف (اوداهنيذلاو ) ىلاعتهلوق امأ

 اومس: اهيناثو . سابع نبا نع وهو « انعجروانبت ىأ( كيلإ اندهانإ ) اولاقو لجعلا ةداّبع نم اوبات

 اَذإ برعلا ناف بيرغتلل لادلاب برعلا تلاق اسمن]و بوقعي دلو ربكأ اذوم ىلإ اوبسن مآل هب

 كلذب اومت ءالعلا نب ورمعوبأ لاق : اهئلاثو . امفورخ ضعب !وريغ مهتغل ىلإ ةيمجعلا نم ءامسأ اولقث

 « هوجو مسإلا اذه قاقتشا ىفف ىراصتلا اأو 80 رؤتلا وراق هع توك ل 0 نين منال

 سايعنا لوةوهو اهلإ أآويسنف ةرصأن ىهسل مالسلا هيلع ىءبع املوني ناك ىتلا ةيرقلا نأ : اهدحأ

 هيلع ىسع نال : امتلاو » أضعب مرسل ةرصنل ىأ م مف ُُ رصانتل اهيناثو 2 جرج نب او ةداتقو

 لجر لاقي نارصن عمج ىراصنلا ف اشكسلا بحاص لاق . هلا ىلإ ىراصنأ نم نييراوحال لاق مالسلا
 حيسملا اورصن مآل ىرمحأ ىف ىتلاك ةغلابملل ىنارصف ىف ءايلاو ةنارصن ةأرمأو ؛ نارصن

 تياع كّلذك و 2 ونخأب نيد ىلإ هند نم جرح اذإ أص نم ووف 1 نيئباصلاو ( اكد هلوق امأ

 اذإ موجنلا تأبصو مهنايدأ فالسخم ًانيد ريظأ هنأ ًائباص مال سلا هيلع ىنلا نومشي برعلا
 )6 اك 6 لاوقأ مويهذم ريسفت ُْق نتوشعدلل ل 1 4ي انجرخ اذإ هب اي ) اهعاطم نم تجرأ

 هباسييناث و مثواسن باو مهحيابذ لك ؤت ال دوملاو سوا نم ةفئاط مث: نسحلاو دهاجم لاق

 اضيأ لاقو . تاواص س# مرد 1 نسمسلا ىلإ نواصل هكيالملا نودبعب موق م ةداتق لاق

 مموسوجاو )2 هكا ثكودبعي مثو نوثباصلا - نحر الد>اوو ةعب 3 ناطرشلل ممم ةمخ نايدالا

 فرع لأ وهو : اهلا و. ىراصتلاو دوبلا و نانو الا تاودكي نأ خا نيدلا وك ران[ نودل

 هناحبس هنأ الإ هناحبس هللا وهملاعلا قااخنأ : لوأالا . نالوق مل مث ء بك اركلا نودبعي موق مهنأ

 قلخ هنأدحيس هّللأ نأ :ىناثلاو .٠ ميظعتلاو ءاعدلاو ةالصأل هلق اهذاختاو 0 اوكلا هذه ميظعتب أ

 ةحصلاو ىشلاو ريسخلا نمملاعلا اذه ىف امل ةربدملا ىه بك اوكلا نإ مث ء بك اوكلاو كالفأالا

 هللا ديعت اهنإ مث ماعلا اذهل ةربدملا ةملآلا ىه اهن ال اهميظعت رشبلا ىلع بجيف اهل ةقلاخلاو ء ضرملاو

 ًادار مالسلا هيلع ميهاربا مهءاج نيذلا نييناداكلا ىلإ بوسذملا لوقلا وه بهذملا اذهو : هناحبس

 قباوثاا مولف هللأب اونمآ اذإ مهنأةعبر الا قرفلا هده َّق نيد هن أديس هنإ مش 2 مهول الطبمو مييلع

 هنادي هّللأ نافقحلا قودلانأ ونهأو مكالض نع أاوحجر اذإ لولا كالا ع نار ةرخألا

 هلاب ناءآلا ُْق لخد لو هنأ معاو 2 هيلا هل مضت نع مدري 8 مهتعاطو مهناسعإ ليش ىلاعتو

 ناذهف. ةرخآلا ماكحأ عيمج رخآلا مويلاب ناميإلا ىف لخدو هلسرب ناميإلا ىنعأ هبجوأ امب نامإلا
 نم باقعو باوث نم ةرخالا لا قا فيلكتلا ل ف نايدالاب لص 6 3 دج لق نالوقلا

 لَو ىلاعت هللا ق- ىف لاحت كلذ ناف ةيناكملا ةيدنعلا دارلا سيلف (مهمر دنع ) ىلاعآ هلوق امأ

 عل رذا -١:هد



 ةيآآلا . اوداه نيذلاو اونمآ نيثلا نإ ىلاعت هلوق ١
 هرثتاس ساه همس مكيرعإل | سابو هو هد بسس ا

 مهالو مهتلع, لفرع الو مهو ادنع مهرجا مهل ا املاص َلمَحَو رخآلا

 تح..........ولاسصب هونج

 فاز نونزح

 © نونزحي هالو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مثرجأ ميلف ًاملاص لمعو رخآلا
 ناكسإو لادلا حتفب دهامو كاحضلا نعو لادلا مضي ( اوداه ) ةرووشملا ةءارقلا نأ معا

 ىرهزلاو ةبيشو عفان نعو اناك ثيح امهيف ةزمهلاب نوئراصلاو نيئباصلا ةفورعملا ةءارقلاو واولا

 لع ىرمعلا نعو « ةزمهلا فذحو ةمومضم ءاب نوباصلاو « زمه ريغ نم ةنك اس ءارب نيباصلاو

 نيوجو لمتحيف ةرممحلا كرت امأق«, ةزمهلا لذب امهف نيتصلاخ نيءادب رفعج ىفأ نعو ءامبيف ةزمهلا

 0 فورا 7 ريتال ورد هضفأف امايتلار كل كام اذإ مدعي اض نك نكي نإ ] :: قه ديسا
 011 نال درثا ريسفتلا يع لا فو رثك للا ةيليت ةنال نوما ناتج الا و, كورياسلا و, نيئياصلا

 ام هبقع اد عو 8 ًادعو ركذ اذإ هللا ةداع نأ معاو 61 ند جراخلا ره :اولاق معلا

 . نمره مب لح امو بات كلا لهأ 'نم.ةرفكلا محرر كذ امل انهبف ًامات مالكلا نوكيل هداضي

 ىزا# ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع الاد ميركسلا باوثلاو ميظعلا رجالا نم نينمؤملل امب ربخأ ةيوقعلا

 اريحا قكذلا ىزجبو اوامعامب اوءاسأ نيذلا ىزجيل )' لاق ميهتءاسإب ءىسملاو هناسحإب نسلا

 هلوأ فالتخالا اذه ببسو . هنم دارا ىف نورسفلا فاتخاو (اونمآ نيذلا نإ ) لاقف ( ىنسحلاب

 ىف ناءإلا نم دارملا نوكي نأ ىضتقي كلذ ناف ( رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ) ةيآلا رخآ ىف ىلاعت

 هلوق لاكشإلا ىف هريظنو ( هللاب نمآ نم ) ىف هلوقىف هنم دارملا ريغ ( اونمآ نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق

 نبا لوق وهو اهد>أ « ًاهوجو اورك ذ لاكشإلا اذه لجالف ( اونمآ اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت

 دولا ليطابأ نع ةءاربلا عم مالسلا امهيلع ىسيعب دمت ثعبم لبق اونمآ نيذلا دارملا . سابع

 ةقروو ليفن نب ورمع نب ديزو راجنلا بيو بهارلا ىريحو « ةدعاس نب سق لثم ىراصنلاو
 اونمآ نيذلا نإ : لاق ىلاعت هن أكف ىثاجنلا دفوو ىرافغلا رذ ىنأو ىسرافلا ناملسو لفون نبا

 لطابلا نيدلا ىلع اوناك نيذلاو دوهلل ىذلا لطايلا نيدلا ىلع اوناك نيذلاو دمع ثعبم لبق
 ملف دم>4و رخآلا مويلاو هللاب مالسلا هيلع لمح ثعبم دعب مهنم نمأ نم لك ىراصنلل ىذلا

 ةقيرط مث نيقفانملا ةقيرط ةروسلا هذه لوأ ىف ركذ ىلاعت هنأ : اهيناثو ٠ مهر دنع ممرجأ

 مثو باقلا نود ناسللاب نونمؤي نيذلا مث ( اونمأ نيذلا فبرإ ) ىلاعت هلوق نم دارملاف دوويلا

 نم لكنولطبملا ءالؤه لاق ىلاعت هن اكف نيئباصلاو ىراصنلاو دوريلا مث نيقفانملا ركذف نوقفانملا

 دارملا : اهتلاثو ٠ ىروثلا نايفس لوق وهو هللا دنع نينمؤملا نم راص قيقحلا ناميإلاب مونم ىأ

 ىلإ دئاع وهو ةقيقحلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب نونمؤملا مث ( اونمآ نيذلا نإ ) هلوق نم
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 مويلاو هللاب نما نم نيئباصلاو ىراصتلاو اوداه َنذلاَو اونما< يذلا نإ

 ةرم هرك ذ داعأ لف ءايبنالا لتق هتحت لخد ( نورفكي ) ىلاعت هلوق نأ « لوألا لاؤسلا ١

 لخدي الف هتايآ دحجلاو لبجلا وه كلذو « هللا تايآب رفكلا انه» روك ذملا : باوجلا ؟ ىرخأ
 . ءايبناألا لتق'هتحت

 باوجلا ؟هجولا اذه ىلع الإ نوكي ال ءايبنالا لتقو ( قحلا ريغب ) لاق مل « ىتاثلا لاؤساا ١)
 ىف تعقو ةهيشل أقح هدقتعا هب ىنآلا نآل ًاقح نوكي دق لطابلاب نايتالا نأ ( لوألا ) نيمجو نه

 (قحلا ريغب نييبنلا نواتةيو ) هلوقف حبقأ ىناثلا نأ كلش الو ؛الطاب هنوكب هملع عم هب قأي دقو هبلق
 كلذ عمو هحبقب نيملاعاوناك لب مها يخو مهداقتعا ىف ًاقح لتقلا كلذ ناكنأ ريغ نم مثولتق مهنأ ىأ

 رخآ أه هللا عم عدي نمو ) ىلاعت هلوةك ديك أتلا لجل ريركتلا اذه نأ ( اهيناثو ) هولعف دف
 ىلع مهءذ ول ىلاعت هللا نأ ( اهئلاثو ) ناهرب ىناثلا هلإلا ىعدمل نوكي نأ ليحتسيو ( هب هل ناهربإل

 ريغ نمو قحب لتق هللا نم رداصلا لتقلا لاق ىلاعت هنكلو مهلتقي هللا نأ سيلأ اولاقل لتقلا درجت
 . ق> ريغب لتق هللا

 ةلزامب وهو لوألا ظفللا ريغب ءىثلا ريركتب ديك أت وهف (اوصع اسمي كلذ ) ىلاعت هلوق امأو

 ىتيصع امب اذه : اهرخآ دنع هبقاعف هنم تفلس ًابونذ هنم لمتحا دقو هدبعل لجرلا لوقي نأ

 ةفلتخ ظافلأب هبونذ هيلع دعيف اذكب اذه ىلح تررغغاو ىلع تأرجبت ام اذه« ىرمأ تفلاخو

 هنأ لعاو . لطابلا ىلإ قملا اوزواحت ىأ ملظلا هند دارملاف ( نودتعي !وناكو ) ىلاعت ةلوق امأ. 6
 هب مهابجوهو ىلاعت هللا ق> ىف هولعف امب الوأ أدبف كلذ ةلعنيب مهب ةبوقعلا لازنإ رك ذ امل ىلاعت
 ىصادملا نم مهنم نوكي امب هثلث مث ءايبنالا لتق وهو مظعلا ىف هولتي امب هانث مث همعنل مدحجو

 ىف كلذو « ملاظلاو ءادتعالا لثم ريغلا ىلإ ةيدعتملا ىصاعملا نم مهنم نوكي اسمب عبر مث موصخت ىتلا

 ماللاو فا'الاب قهلا ركذ ( قملا ريغب نييبنلا نولتقيو ) انهه لاق : ليق نإف . بيترتلا نس> ةياهن

 ةركن (ق> ريغب نييبنلا نولتقيو هللا تايآب نورفكي نيذلا نإ ) نارمع لآ ىف لاقو « ةفرعم

 (ءاوس اوسيل نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ قد ريغب ءايبن الا نولتقيو ) ةروسلا هذه ىف كلذكو
 لحي ال ٠ مالسلا هيلع لاق « لتةلا بجوي ىذلا نيءلسملا نيب ايف مولعملا قحلا : باوجلا ؟ قرفلا اف
 « ق>ريغب سفن لتقو ناص>إ دعب انزو ناع] دعب رفبك «ثالث ناعم ىدحاب الإ ملسم ءىرمأ مد

 مل ىأ مومعلا ديك أت هي دارملاف ركسنملا قلا امأو اذه ىلإ ةراشإ فيرعتلا فرحب روك ذملا قملاف
 . ةتبلا هريغ الو نوءلسملا هفرعي ىذلا اذه ال قح' كانه نكي

 مويلاو هللأب مآ نم نيئاصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ 0 لاش هلوق
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 اعونم ناكنإو زادلل اكلام نوكي دق لجرلا ليق ناف . فرصتلل قلطم كلملاو كاللملاديفي ثرالانآل
 ةكولم تناكنإو هراد نإف دجسملا يف مايأ فاكتعاهسفن ىلع بجوأ نم لاك رخآ هجوب اطوخد نع
 مث ء ايف فرصتلاو ةيالولا ىنعمب رص مهثرو هللا نإ لاقي نأزوحيال ملف اطوخد هيلعمرحي هنكل هل

 اولخدا ) هلوقب ةسدقملا ضرالا اونكسي نأ مهيلع بجوأ ثيح نم اطوخد مبيلع مرح ىلاعت هنإ

 باجأ «ليلدلا ف الخ فرصتلا نم عنملاو فرصتال قلطم كلملا نأ لصألا انلق (ةسدٌةملا ضرألا

 هنع باوجلاف لوألا هجولا امأ : اولاقف ملم وبأ امهرك ذ نيتللا نيتجحلا نيتاه نع لوآلا قيرفلا

 انك معن اناق رييختلا ىضتقت ةءارقلا هذه هلوق . نيونتلا اهيف ىنلا هو ةرووشملا ةءارقلاب كسمتن انأ

 . ليلدلا نم هانرك ذ امب ةنيعملا ةدلبلا هذه قح ىف مومعلا صصخت

 كرتي دق نكلو فرصتلل قاطم كلما نأ ىف عزانن ال انأ هنع باوجلاف ( ىتاثلا هجولا امأ )
 . ةلالدلا نم هانمدق امل لصاللا تا ندنف 0 نوه راك ض راعل لصالا اذه

 مهف مهيلع ةلمتششم ىّتح مهب ةظيح ةلذلا تلعج ىندملاف ( ةلذلا مهيلع تبرضو ) ىلاعت هلوق امأ
 ىلع نيطلا برضي ام مزال ةبرض مهتهزا ىتح مهب تقصلأ وأ ةبورضملا ةبقلا ىف نوكي ند اريف

 نءيف ىلاعت هلك قاقحتسالا ىرجىرحبام ابنه دارملا نوكي نأ ةلذلا ىف برقلاو همزليف طئاحلا

 ىتح ) لاق ام لع ةصاخ ةيزجلا هب دارملا لوقي نم امأف ( ايندلا ف ىزخ مل كلذ ) دسفيو براحي

 صاألا يزف 0 مهيلع ةءورضم 0 ةيزجلا نال كرعل هلوقف ) نورغاد مثو ذب نع ةيزجلا اوطعي

 نوكي نأ زو< سنجلا اذهف ةنحلا ديدشتو ةقافلاورقفلا هب دارهلاف ( ةنكسملاو ) ىلاعت هلوق امأ

 ةلذلا برض نو ربخأ مال.لا هيلع هنآل تازجعءملا باب نم اذه دع نم ءاملعلا نمو « ةبوقعلاك

 . ًازجعم نوكيف بيغلا نءأرابخإ اذه ناكف كلذك س آلا عقوو مبيلع ةنكسملاو

 اوةرصناو اوعجر ىأ (ؤاب) هلوقف عوجرلا ءوبلا : اهدحأ . هوجو هيفف (وءابو) ىلاعت هلوق امأ

 هللا بضغ مهيلع ىوتسا ىأ .( وءاب ) هلوقف ةيوسنلا ءوبلا : اهيناثو ٠ رشب الإ ءاب لاقي الو كلذب

 ىأ ( كمي]و ىمثإب ءوبت نأ ديرأ ىفإ ) ىلاعت هلوق هنمو « اوةحتسا ىأ واب : اهئلاثو . جاجزلا هلاق
 . ماقتنالا ةدارإ وهف هللا بضغ امأو « ًاعيمج نيمنإلا قحتست

 ةلذلا برض نم هركذ مدقت امل ةلع وبف ( هللا تايآب نورفكي !وناك منأب كلذ ) ىلاعت هلوق امأ
 اي ىلاعت هللا قلخي مهيف لصح رفكلا ناكول ةلزتعملا تلاق . مهب بضغلا قاملإو مييلع ةنكسملاو
 هباوجو «٠ سكعلا نم ىلوأ ىناثلل ءازج امهدحأ لعج ناك امل هقلخ مهيف ةنكسملاو ةلذلا تاصح

 . اهيف لوقلا مدقت دقف رفكلا ةقيقح امأو « ىعادلاو ملعلاب ةضراعملا

 لاعفألا هذه لجال مدقت ام نوةحتسي مهنأ ىنملاف ( قا ريغب نييبنلانولتةيو) ىلاعت هلوق امأ

 .:تالاؤس هيفو آضيأ
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 ةسدقملا ضرالا اولخدا ) ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو نوعرف عم هيف اوناكىذلا دلبلا وه نوكي نأ
 (لوآلا ) هجوأ ةثالث نم ةيآلا هذهب لالدتسالاو ( مكرابدأ ىلع اودنرت الو مكل هللا بتك ىتلا
 نم عنملا ىضتقي كلذو ؛ ضرألا كلت لوخدل باحيإ ( ةسدقملا ضرألا اولخدا ) ىلاعت هلوق نأ
 هلوقنأ (ثلاثلاو ) هيف مهنوك ماود ىضتقي ( هللا بتك ) هلوق نأ ( ىناثلاو ) ىرخأ ضرأ لوخد

 دعب ىلاعت هنأ ( عبارلا ) سدقملا تيب نع عوجرلا نم عنملا ىف خرم( م مرابدأ ىلع اودترت الو)

 مدقت اذإفن(ضرألا ىف نوبيتي ةنس نيعبرأ مويلع ةمرح امنإف ) لاق ةسدقلا ضراألا لوخدب سأ نأ
 مبمزلي نأ بجو رذعلا لاوز دنعف ةدملا هذه اههوخد نم نوعونم مهنأ ىلاعت نيب مث ىآلا اذه

 ةفيعضهوجولا هذه : ليق نإف . اهاوس رص» نم دارملا نوكي نأ زي مل كلذك ناكاذإو , اهوخد

 لوخد ىلإ اوبدن مهلعلف بدنلل مالاو ىمأ ( ةسدقملا ضرألا اولخدا ) هلوق نآلف : لوالا امأ
 كلذف ( كل هللا بتتك ) هلوةك وهف ىناثلا امأ ءرصم لوخد نم اوءنمام مهنأ عم ةسدقملا ضرألا
 نأ مسن الف ( م 3 0 ىلع اودترت الو ) ىلاعت هلوق وهو : ثلاثلا امأو . ةيبدنلا كلت ماود ىلع لدي

 برعلاذإ 1 ايف اوصعت ال داَرملا (لوآلا) نارخآ نامجو هيف لب رض ىلإ اوعجرت الو هانعم
 لّوخت نوك نأئركس نأ نابصحلا اذه نم دارا أ ويقع ىلع دترا هب رمؤي اهف ىصع نمل لوقت

 لوصأ ىف تبث : انلق ., طقف نيجم تقوي ىؤنلا كلذ. صصخ,نأ (.ىناثلا). ىلوأ ةسدقملابضرألا
 نكِلو تسلل هنأ ببف آضيأو  لصاالا اذه لجانب انلياد متيف بوجرلل رم الا رهاظ نأ هقفلا

 نم دارملا نأ لسن ال هلوق . ءايبن "الاب قيلي ال كلذو , بودنملا كرت ىف ًانذإ نوكي هكرت ىف نذإلا

 هدعبلاق مث.ةسدقملا ضرالا لوخدب رمأ امل هنأ هيلع ليلدلا اناق . اوعجرت ال ( اودترت الو )هلوق

 هلوق ٠ رمأالا كلذ هب قاعت ام ىلإ عجرب ىبنلا اذه نأ مبفلا ىلإ ردابت ( مكرابدأ ىلع اودئرت الو )

 هنإف ىناهفصأالا ملم وبأ امأ ء رهاظلا فالخ صيصختلا انلق « نيعم تقوي ىبنلا كلذ صصخب نأ

 ( رص اوطبها ) انأرقنإ انأ ( لوأالا ) نيبجوب هيلع جتحاو نوءرف رصم دارملا نوكي نأ زوج

 ةنيعملا ةدلبلا هذه ىوس بقللا اذهب ةبقام ةدلب ملاعلا ىف سيلو نيعم دلل ايلع ةلام ال ناكنيونت ريغب

 نملوأ ملعلا ىلع هلم ةفص هنوك نيبو الع هنوك نيب راد اذإظ فلا ن'الو هياع ظفللا لمح بجوف

 هانأرق نإ امأ . ىلوأ ةيملعلا ىلع امبامح ناكنيملع اءاج امل امهناف ثداحو ملاظ لثم ةفصلا ىلع هلمح

 حون ىف مكهطسو نوكسل نيونتلا هيف لخد امإ هنإ لوقنو ملع مسا كلذ عم هلعجت نأ امإف نيوذتلاب

 (ارصماوطيها ) ىلاعتهلوةف سنج مسا هاند ةإ انو هنيعب مدقت أم ًاضيأ ريرقتلا نوكيف طولو

 هللا نأ (ىناثلا هجولا) ايندلا باقر عيمج نيب رييختلا ىضتقي هنإف ةبقر قتعأ لاق ذإ مكريبختلا ىضتقي
 اهنأ نايب اهوخد مبيلع مر نأ عنتما , م ةثورود تناكاذإ و رصم ضرأ ليث | رمإ ىب ثَرو قاع

 كلذك ) هلوق ىلإ ( مر "اقم. وبكل ايررعرنواطررب راق رج يوتا هلوق مهل ةثوروم

 ايهوخد نم نيعونم اونوكي ال نأ بجو مهل ةثوروم امن :أ تيث املو ( ليئارس] ىف اهانثروأو
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 هنعو « ةطنحلا هنأ سابع نبا نعف موفلا ىف اوفلتخاو لصبلا رك ذل قفوأ اذهو اولاق سابع نبا

 :برعلا ضع نع مك ديز نباو ءاطعو دها# نع ىورملا ًاضيأ وهوزيخلا وه مولا نأ اًضيأ

 قاسكلا رايتخاو دها+و سابع نبانع ًاضيأ ىور» وهو موثلا وه ليقو انل اوزمخا ىأ انل اوموف
 ىل اكارملا نأ (ىناتثلا )اهمؤثو داوعشم نب هللا دنع لقرح ىف هنأ ( لوأألا“) ةدوديَوبأ هيلع اًويعاَو
 فرشأ ةطنحلان أل ( ريخ وه ىذلاب ىندأ وهىذلا نولدبتستأ ) لاقي نأ زاج امل ةظنملا وهةناك
 . ةطنحلا نم لصبلاو سدعلل قفوأ موثلا نأ ( ثلاثلا ) ةمعطالا

 ( نولدبتأ ) بعك نب اهأ فرح ىو ( نولدبتستا ) ةفورعملا ةءارقلا ( ةعبارلا ةلأسملا)
 طبضو قدآلاب دارملا ىف اوفلتخاو « ةءاندلا نم ةزمهلاب ( أندأ ) ىقرفلا ريهز نعو ءابلا ناكسإب

 لوالاو ءايندلا ىف ةعفنملا ىف وأ نيدلا ىف ةحلصملا ىف ىندأ هنوك نوكي نأ امإ دارملا نأ هيف لوقتلا
 هيلإ مهييحي نأ زاج امل هوبلط ىذلا نم نيدلا باب ىف عفنأ ناكول هيلع اوناكىذلا نآل دارم ريغ

 ىف ةعفنملا هنم دارملا نوكي نأ قبف ( مئلأس ام كل ناف ًارص» اوطبها ) هلوقب هيلإ مهباجأ دق هنكل
 انيب امل هنوبلطت ىذلا نم لضفأ هيلع متتأ ىذلا عونلا اذه نأ دارملا نوكي نأ زوي ال مث ايندلا

 نملانأ انيب ام دارملا لب « نيرخخآ دنع امسخ أن وكي دق موق دنع ةمعطاألا ذلأ نوكي ىذلا ماعطلا نأ

 انه نآل وأ كوكشملا نم ريخ نقيتملاو لوضحلا كوكشم هنوءلطي امو لوضحلا نقيتم ىولبسلاو

 نإف . ىلوأ لوآلا نوكسيفبعتلاو دكلا عم الإ لصحب ال كلذو بعت الو دك ريغ نم لصح

 ىذألا نم قشأ هلوانت ناكانعابطب هانهرك الل اوذص ًاونع لص ىذلا اذه اولوقي نأ مل ناك لق
 عقو هنكل ةبجلا هذه نم ضراعتلا عقو هنأ به انلق . انعابط هتبتشا اذإ دكنلا عم الإ لصحي ال
 . كوكشملابئاغلا ىلع عجار نقيتملا رضاحلا نأ امب ميجزتلا

 ةءارقلا : ءابلا مضي ءىرقو ءابلا رسكب ( اوطبها ) ةفورعملا ةءارقلا ( ةسماخلا ةلأاسملا )
 نوكسل ثينأتااو فيرعتلا امهو هيف نيبيسلا عامتجا عم هفرص انو نيوتتلاب ( ًارصم ) ةرووشملا
 أل ةبف انف دليلا هب ديرأ نإو فيرعتلاو ةمجعلا امهيفو ( اطولو . انيده احونو ) هلوقك هطسو

 اولخدا ) هلوةك نيونت ريغب ( ارصم اوطبها ) شمعأألا هب أرقوهللا دبع فحصم ىفو ؛ دحاو ببس

 ك1 )انك كا ناو دسم بأ نع ئورأ ( ارصم! ا وطسأ ) هلوق ىف نورسفملا بئلتخاو ( ارصم
 ليل 2 للا نق ةدااز اًيصق. ىف تالا نينملا لاقو .: نيوتلا
 عيبرلاو ةيلاعلا نأ نع ىورم وهو نوءرف هيف ناكىذلا دلبلا وهو مسألا اذهب صتخملا وه ام ىلع

 ناك ىذلا دلسبلا دارملا لاق نم مهنف اوفلتخا دقف ةرووشا ا ةءارقلا ىهو نيونتلاب ارق نيذلا امأو
 ىأ لوخدب مالا دارملا نورخآ لاقو ؛ طولو حون ىف هلوخدك هيف نيونتلا لوخدو نوعرف هيف

 اوفلتخادق نورسفملاف ةلخجابو « ءايشالا هذههيف اودجتلناكدلب ىأ ادلب لوخدا مطل يق هناك ناكدلإ
 زوي ال نيرسفملا نم ريثك لاقف رخآ دلب وأ الوأ هيف اوناكىذلا دلبلا وه رص» نم دارملا نأ ىف



 ةرقب ةيآلا . ىسوماب مللق ذإو : ىلاعت هلوق

 اولأسف هيتلا ىف ءاقبلا نم اولم مهلعل : ثلاشثلا . ًاغيرش ناكنإو هدتعي مل اهيف هتبغر قوف ًاسيسخ
 . ةمعطالا كلت سفن ال دالبلا ىلإ لوصولا مهضرغو دالبلا ىف الإ دجونال ىتلا ةمعطألا هذه

 ةبغرلا ةلقو مضحلا فعضو ةوهشلا ناصقنل ببس دحاولا مامطلا ىلع ةبظاوملا نأ : عبارلا

 عونلاب عونلا ليدبت نأ تبثف « ذاذتلآلا ةرثكو ةورشلا ةيوقت ىلع نيعي عاونألا نم راثكتسالاو

 « هنع نيعونم اوناك مهنأ ىلع لديام نآرقلا ىف سيل هنأ تبثو ؛ ءالسقعلا دوصقم نوكينأ حاصي
 ًارصم اوطبها ) ىلاعت هلوق نأ كلذ دك ؤي امو . ةيصعم نوكي نأ زوال ردقلا اذه نأ تيثف

 هيلا ةباجإلا تناكل لاؤسلا كلذ ىف نيصاع اوناك ولو اوبلط امل ةباجإلاك ( متلأسام مكل نإف
 لجاع مهاطعأ مهل هللا هراتخا ائيش | وبأ امل مهنإ لاقيال ؛ءايبنألا ىلع ةزئاج ريغ ىهو ةيصعم

 اوجتحاو ؛ رهاظلا فالخ اذه لوقن انآل ( اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديرب ناك نمو ) لاق اكهولأسام

 ةلالد (دحاو ماعط ىلع ربصن نل ) مهطوق نأ : لوألا . هرجوب ةيصعم ناكلاؤسلا كلذ نأ لع

 مالسلا هيلع ىموم لوق نأ : ىفاشلا « ةيصعم ةهاركلا كلو ىولسلاو نملا لازنإ اوهرك مهنأ لع
 ةيصعمهنوك لع لدي كلذو ؛ راكنإلا ليبس ع مارفتسا (ريخ وه ىذلاب ىندأ وه ىذلا نولديتسنأ)

 ىلع لدي كلذو ريخ هنأب هيلع اوناك امو ىندأ هنأ, هولأس ام فصو مال.لا هيلع ىسوم نأ : ثلاثلا

 مهنأ ىلع ةلالد ( دحاو ماعط ىلعربصن نل ) مهوق تحت سيل هنأ . لوأالا نع باوجلاو «هاناق ام

 ةملك دآل ليقتسملا لإ ةراشإ (ربصن نا )مهوقنالو ءرخآ ايش اوهتشا لب طقف.هب:نيضازر !وناكابق

 راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسالا نأ : ىناثلا نعو «٠ عقاولا اوطخس مهنأ ىلع لدي الف لبقتسملا ىف ىننلل نل

 نعو « ةرخآلاىف عفن "الا تيوفت نم هيف امل نوكي دقو ايندلا ىفعفنالا تيوفت نمهيفام نوكي دق

 انقيتم ًارضاح هب عافتنالا ناكث يح ند ريخ هنأب فصوي دق ءىثلا ناف كلذ نم بيرقب : ثلاثلا

 هيف كوكشملا بئاغلا ىف لاقي دف رضاحلا ىف كلذ لاقي ايدك الب ًاوفع ل-صح هنإ ثيح نمو

 هدارم نوكي نأ عنتمي الف« دكللاب الإ هيلإ لصوي ال ثيح نمو نقيقي ال ثيح نم ىندأ هنإ
 لاؤسلا كلذ نأ انرك ذ امم تبثف هضعب وأ ىندملا اذه ( ريخ وه ىذلاب ىندأ وه ىذلا نولديتستأ )

 ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو ) ىلاعتهلوةف كلذك ناكاذإو « ًاحابم الا دس ناك لب ةيصعم ناكام

 هلوق وهو كلذ دعب ىلاعت هللا هرك ذ ال لب مدقت ال نوكي نأ زو ال ( هللا نم بضغب و ءابو

 ةلذلا برض ا هنأ نييف ( قحلا ريغب نييبنلا نولتقيو هللا تايآب نورفك اوناكممنأب كلذ) ىلاعت

 . اكللَذ اولأس مه ال ال نورفكي اوك كبح نم,باقعلاو ثضعلا لع مباعجو مهيلع ةنكسملاو

 هنألب عونلايف دحاو هنأ دارملاسيا (دحاو ماعط ىلعربصن نل) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 . هجم نع ريغتي ال ناكاذإ دحاو ماعط هتدئام ىلع نالف ماعط نإ لاقي اكوهو جهلا ىف دحاو

 اهئاتقو ةحلطو شمعأالا أرقو « فاقلا رسكب ( اهئاثقو ) ةفورعملا ةءارقلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةءارق ىهو ابموثو دوعسم نبأ نع ةمقلع نعو ءافلاب ) أمموفو ( ةنورعملا ةءارقاو فاقلا مهل



 ةيألا . ربصن نل ىسوم اي مئق ذإو : ىلاعت هلوق 1

 اه هس كسا سا كاسر "وا ك8 1 ا -
 انهم [ل جر كبَر عدا دحاو ماَمَط لع ريصَت نأ ىموم ( ملفذإو

 ماوعم زر .ر

 كدر م هيك 2 2 58 نم ضرألا تبن تلت

 هع رت هم هز هد س هر 6 ردق 00 مرو 5 اموه8 مرت

 0 يا مدر اول كروس 3 - ا ا

 2 1 0 كل 7 نم 2 1 ا

 - فاح 7 ل 7ث سا لارتو اس

 <« 0 ا سك امب َكإذ ل ريغب نينا 10

 .زباج ريغ
 داسفلاىفاودامتتال مل ليقف داسفلا دشأ ىثعلاف (نيدسفم ضر الا ىف اوثعت الو) ىلاعت هلوق امأ

 رجاشتلا نم مانا نيد ةداعلا ترج م همم دوصقملاو )2 هيف نيدامتم اوناك منال مكداسفإ هلا ف

 الف ءاملا كلذ ببسب عزانتلا عقو نإ لاق ىلاعت هن اكف « هيلإ ةجاحلا دادتشا دنع ءاملا ىف عزانتلاو
 . معأ هللاو عزانتلا ىف اوغلات

 تنبأت ذاع أنل جرخي كبر انل عداف دحاو ماعط ىلع ربصت ن 0 ىموهاأي ماق ذإو إب ىلاعت هلوق

 ري وه ىذلاب قدأ وه ىذلا نولدن 01 ملصنو امسدعو اءهوفو امنائقو املقب نم ضرآألا

 مهنأب كلذ هللا نم بضغب وءابو ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو مئلأس ام مكل ناف انعم" !وظنها

 : 4 نودتءي اوناكو اوصع كك ىالذ 3 ريغل نييبنلا نولتقيو هّللأ تاياآب نورفك اوناك

 أرقو «ءابلا رسك و ءاتلا مضي تبذت « ءارلا رسكو ءايلا مضعب انل جرخي ةفورعملا ةءارقلا نأ معا

 ني رسفملا نمنييرهاظلارثك أ نأ لعام 47 15 حتفب تبنت « ءارلا مضو ءايلا حتفب ىلع نب ديز

 ىلاعت هلوق نأ هيلع ليلدلاو ؛ كلذك مالا 0 هنأ | اندنعو « ةيصعم كلا وسلا كلذ نأ اومعز

 ناكاذإو : ةءابإوه لب باجيإب نيل ىولسلاو نللالازن] لاع ةيآلا هذه لبق نم ) اوبرشاو ١ وك

 نم برض هل حبب دانا نآل ايمن( كل انآ عوالدخاو ماعط ىلع ربصن نأ ) م موق نكي مل كلذك

 اولأساذإ مهنأ مدن ع ناكارلف 5 لوسرلا ناسل ىلع وأ 2ك 1 امإ كلذ ريغ كاس ا كم نس ماعلا

 . ةيصعم هيف نكي مو كلذ ,هزاج ةباجإلا ىلإ تق ءاخنلا ن6 ة7راوماكل د كانايرأ ا ولزم
 امل مهنأ 0 لواألا 3 لسا غال نورك نأ لمتع ماعطلا تير رخآلا عونلا لاوس نأ معاو

 اودوعتام ةقلخلا لصأ ف مهلعل ِ فاذا 3 هريغ اوهتشاف هولم ةئزلم نفور د>اولا عونلا كلذ اولوانت

 ناك نإو ةيبرتلا لصأ ىف هداتعا امف ناسنإلا ةبعرو عاونألا اع اودودت امإو عونلا كلذ



 ةأ/ ةيآلا . هللا قذر نم اوبرشاو اولك: ىلاعت هلوق
 ىلع ناكنإف « لمتح امهنم دحاو لكف ناريخأألا ناجولا امأ لا وهو لخادتلا لبس ىلع الإ
 هجولاٍّلع ناكنإو ابيف ةبوطرلا قلخو ءاوهلا ءازجأ نع ةسوبيلا ىلاعت هللا لازأ دّقف لولا هجولا

 ناكاميف مالكلاكبابلا اذه ىف مالكلا نأ ملعاو . اهيف ةبوطرلا قلخو ءازجألا كلت قلخ دقف ىناثلا

 : أ وفكستسا ىد هعباصأ نب نم ءاكملا رافف

 ُ بتاوجلا 9 مالسلا هيلع لي ةزجعم مأ ملظعأ ىندملا اذه ف ىمووم ةزجعم( سما. لاؤنسلا ٍّ

 نم ءاملا عوبن نآل و ملسو هيلع هللأ ىلص نرخ ىلا نكل ةرهاق ةرهأب ةزجعم امهئم ةدحاو لك

 . ىوقأ كلذ ناكف ةتيلا ةاععم ريغف عباصالا نب نم هعومت 3 ةلجا ف دورعم رجحلا

 موق ىف ناك هنأ : باوجلاو ؟ انيع ةرشع ىتنثا ءاملا لءج ىف ةمكسحلا ام 6 سداسلا لاؤسلا 2
 رجاشت مهيب عشبي هناف هودجو مث ملا ىلإ ةجاملا م تدتشا اذإ سانلا نم ققكفلا 5 ةزثك ىءموم

 مهنم ظبس لكسل نيع نأب ةمعنلا هذه ىلاعت هللا لك أف ةميظعلا نتفلا ىلإ كلذ ىضفأ امبرو عزانتو
 نيب عقي ام لثم عزانتلا رم مهني عقي ال نأ دحاولا طهرلا ىف ةداعلاو هريغب طلتخ ال ًانيعم ءام

 . نيفلت#لا

 :١ اهد>أ : هوجو نم باوجلاو ؟ زاإلا لعراجفنالا اذهلدي ه4جحو ّ نم «عباسلالاوسلا)

 هاما جورخ :اهثااث و , ريغصلا رجحلا نم ميظعلا ءاملا جورخ : اهيناثو « زجعم ءاملا روبظ سفن نأ

 دنع اءادملا عاطقنا : اهسماخو 2 اصعلاب رجحلا ب رض دنع ءاملا جورخ : اهعيارو 0 مهتجاح ردقب

 معو تاذكسمملا لكىف ةذفان ةمات ةردقب الإ اهليصحن نكسمي ال ة.ؤخلا هوجولا هذمف « هنع ءانغتسالا

 . ىلاعت و هناحبس قدلل الإ كاذ امو . نامزلاو رهدلا ىلع ةيلاع ةركحو تامولعملا عيمج ىف ذفان

 نأ ناسنإ لك أ هنآل كلذ اويلع ا] لوقنف ( ممرشم سانأ لك ملع دق ) ىلاعآ هلوق امأ

 هنألله مهتلإ برشملا ةفاضإ امأو . ءاملا ىلإ ةجاحلا دنع اوفلتخم اليك نيعم لودج نمالإ برشي ال

 كلاذ راض هبل ىذلا قشلا/كلذ نم نهظ ىدلا ءايلا كلذ طاتسالا نقطس لكل حابأ ايلا

 مجبلإ هتفاضإ تزاجو مل كالاك

 ىمرم رح لاق أ ش انام يءللاو 3 فذو هيفف ) هللأ قزر نم اورشاو اراك) ىلاعت هلوذ 0

 لاق ةناكو 6 ىاولفلااو شا 5 نم مدقت ا : اههدحأ 0 نببجول اواك لاق امتإو 5 اويزشاو اراك

 : ىاثلازو.؛. ءاننلا !ده-نم اويرشاو بصف الو تعت'الب.هللا ف ذزائذلا ىولغلاو ىلا "يك

 تجتحاو:بورشملاو لوك أملا ماطعأ ىلاعتهن أكف ءاملا هاطعأ ايلف ءاملاب الإ نوكست ال ةيذغالا نأ
 3 ةحابالا (اوررشاو اولك) هلوق تاجرد لقأ نال اولاق لالخلاوه قانرلا نأىع ةيالا هذه ةلزتءملا

 هنإو ًامناجللا احايم قزرلا كلذ ناكل مارح قزر دجحو ولو 03 أحايم قزرلا نو كك ىذتش اذهو

 «م بر لعد



 : ةيآلا“. نوم قشتسا ذإو : ىلاعت هلوق نع

 أ ول ىلاعت هناأل ترجفناف برض هنأ حيخصلا نكل « برقأ ناكل زامجيإلا ىف غلبأ هنإ ليق

 راص برض ريغ نم رجفنا اذإ هنآألو , ًايصاع لوسرلا راصل هلعفي ال لوسرلا نإ مث ء ءىثب هلوسر

 ترجفااف برضف هريدقت نأرابخالا ف ىورملا نآلو هل ىنعم ال هنأك « ًائبع اصعلاب برضلاب رمآلا
 . قافناف برضف دارملا نأ نم ( قلفناف ) ىلاعت هلوق ىف اك

 امهنيبو ( تسجبناف ) فارعاألا ىفو ( ترجفناف ) انبه رك ذ ىلاعت هنأ 6 ىناثلا لا ؤسلا ١)

 هجوأ ةثالث نم باوجلا .اليلق هجورخ ساجنالاو ةرثكب ءاملا جورخ راجفنالا نال ضقانت

 هج ور نيل سلا اصع قشي هناآل رجافلا هتمو « قاةشنالاراجفنالاو « لصاللا ىفقثلا رجفلا : اهدحأ

 ناضقانتي الف صاخلاو ماعلا ف الت+خا نافلتامبف ليلقلا قيضلا قمثال م ساجينالاو :قسفلا ىلإ

 ماودل رثكي مث اليلق اهنم ءاملا روظي نويعلا اذكو « ًايناث رجفنا مث ءالوأ سجبنا هلعل : اهيناثو
 تناك مث ًاريثك ءاملا جرخت ىأ « رجفخيف ءاملا ىلإ دتشت تناك مهتجاح نأ عنتمي ال : اهثلاثو . هةجورخ
 . اليات جرخ ىأ سجبني ءاملا ناكف لقت

 لئاسلا اذهب اوجلا ؟ ريغصلا رجحلا نم ةميظعلاهارلا جورخ لقعي فيك « ثلاثلا لاؤسلا ١

 قاخي نأ ىلع رداق هنآل ؛لاؤسلا لاز دقف لس نإف كو رايح (زءايفلا درو ملسي نأ امإ
 رظنلاونآرقلا ىنعم نع ثدبلا ىف هل ةدئاف الف عزان نإو ؛ اهريغو راحبلا قاخ اكءامش فيك مسجلا
 نآرقلا ىف ىلاعت هللا اهاكح ىتلا تازجملا نم هنودعبتسيام لك نع باوجلا وه اذهو , هريسفت ىف

 نآل كلذ داسفب عطقلا مهنكمي ال ةفسالفلاف ًاضيأو « صربألاو هكآلا ءاربإو ىقوملا ءايحإ نم
 باللقنا حصيل هنإو ءابيلع داسفلاون وكسلاحصي هنإ اولاقو مثدنع ةكرتشم ىللوبه ال ةعدرألا ىصانعلا

 فارطأ ىلع عمتي هنإف دمج ةضفلاز وكلا ىف عضو اذإ [ءاوحلا] اولاق كلذكو سكعلابو ءام ءاوحل

 ىف نكم كلذ نأ تبثف ءام باقنا ءاوهلا نآل تلصح امتإ تارطقلاكل: اولاَقف ءاملا تارطق زوكلا

 ىضتقي ىكلذ لاصتا ثدح نأ ادعيتسم نكي ملف ةيكلفلا تالاصتالل ةعيطم ةيلفسلا ثداولاو ةلخا

 . كلذ داسفب مرجلا مهنكمب ال ةفسالفلا نأ تبثف . ملاعلا اذه ىف بيرغلا رمآلا اذه عوقو

 ردقي نأ زوال مل مهل انلق مرج ال هلاعفأل ًادجوم دبعلا نوك اودقتعا اس مهنإف ةلزتعملا امأ

 ريسفت ىف ىلاعت هللا ءاش نإ امهركذنس ًادج نيفيعض نيب رطكلذ ىف اورك ذف ؟ مسجلا قلخ ىلع دبعلا

 لعف نم كلذ نأب عطقلا مهنك< الفكلذك ناكاذإو . امبطوةسو امهفعض هجو رك ذنو رحسلا ةيآ
 الإ دجومال هنأ اودقتعا امل مهنإف انباصأ امأ «تاوبنلاو تازجعملا باوبأ مهيلع دسنتف ىلاعت هللا

 مهنكمأ مرجالف «ىلاعت هللا وه تاداعلل ةقراخلا لاعفآلاهذهل ثدحلا نأ !رمزج مرج ال ىلاعت هللا

 ! ادهانم هنوك ىلع ىعدملا دي ىلع اهرورظب لالدددللا

 ءاوحلا هللا بلق وأ روظ مث رجحلا ىف اننكتسم ناكءاملا كلذ نإ نولوقتأ 6 عبارلا لاؤسلا ١)
 ميظعلا مسجلا ىوهال ريغصلا فرظلا نآل لطابف لوألا امأ : باوجلاو ؟ ءادتبا ءاملا قاخ لل ماع



 4 ةيالا للفم قسما ذا ىلاعت هلوق

 ىلإ مثريسم ل ىلع ةزجعملا هذه لمح ملسم وبأ ركناو 7 كلذ نم ءاملا هللا ماطعأف نثطعلا

 اذإ سانلا ةداع ىلع رطملا نم ايقسلا بلط ءاقستسالا ىنعمو « هتاذب درفم مالك وه لب لاقف هيثلا
 قحلاو ثيغلا لازنإو ايقسلاب ةباجإلا قوف ءاملاب رجحلا ريجفت نم هللا هلءفام نوكي و اوطحقأ

 لدب و« هيتلا ىف عقو كلذ نأ برقالا ناكنإو كاذ وأ اذه قحلا نأ ىلع لدي ام ةيآلا ىف سيل هنأ
 ىورام : قاثلا ء ردانلا ىف الإ ءاملا باظنع ءانغتسالا دالبلا ىف داتعملا نأ : اههدحأ . نامجو هيلع
 ىف مهيلع نالزنب ىواسلاو نملا ناك ايف كلذل ادعم راص هنأل مبسفنا عم رجحلا نولمحي ارناك مهنأ

 . هيتلا ىف مهمايأب الإ قيليال كلذو تقو لكف مل رجفني ءاملا كلذكتف ةادغ لك

 ليقوءراتاألا ضءب نم اهذخأ اصع تناك نسما لاقف ءاصعلا ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا 2
 لد. ىذلاو ةبلظلا ىف نادت ناتيعش اطو ىنوه لوط ىلع عازذان# ةرشع اطوط ةنجلا لق نم تناك

 كلذكن وكن الوةميظع ةيح باقنتنأو اميلع أكو تي نأصي ًارادقم ناكاهرادقم 1 نآرقلا هيلع
 . هيلع ةلالد الف كلذ ىلع 5 امو ظلاغلاو لوطلا نم ردق اهو الإ

 قلعتي الو عطاق رئاوتم صن اهيف سيل هنأل بجاو ثحابملا هذه لاثمأ نع تاوكش 1 , ملعاو

 . اهكرت ىلو آلاف داحالا رابخأ نم دافتسملا نالاب اميف ىتكي ىتح لمع اهب

 رجح هنأ ىورف ؛ مولعم 01 ىلإ ةراشإلاو دوعال امإ « رجحلا » ىف ماللا ( ةثلاثلا ةل أسما 2

 قليست نيع طبس لكل نيعأ ةنالث هجو لك نه عب ل هابل ديما هل 60 ناكو هعم هلمح ىروط

 نم مدآ عم طبها ليقو , اليه رشع انثا ركسعملا ةعسو فلأ ةئاهتس اوناكو طبسلا كلذ ىلإ لودج

 هبوث هيلع نع ىذلا رجحلا وه ليقو ءاصعلا ع هيأ] هعفدف بيعش ل |! ىت> هوثراوتف ةنجلا

 ىل ناف رجحلا اذه عفرا : ىلاعت هللا لودي ليريج هل لاَقِذ « هب رفف ةردآلاب هومر ذإ لستغا نيح

 , رجالا "لاقي ّىذلا'ءقعلا' برضا نأ نثنجتلل“ امو ( ةتالخع قف ةلمؤت هزي هئف كلو ةراقملخ

 ىوروةردقلا ىف نيبأو ةجحلا ىف ربظأ اذهو لاق هنيعب ًارجح برضإ نأ هورمأي مل: نسحلا نعو

 هاقلأ اولزن امئيَخ هتالخ ىف ًارجح لم ةراجح اهيف تسيل ضرأ ىلإ انيضفأ ول انب فيك اولاق مهنأ
 ىحوأف آمهطع انتم هاصع ىموم:دقف ْنإ اولاقفا نسبينف أم هبرتضإو نجفتنف ةاطعإ ةيرضي ناكل دقو
 ناكو ماخر نم تراك ليقف رجحلا ةفص ىف اوفلتخاو ؛ كعطت ابملكو ةراجحلا عرفت ال هيأإ هللا

 ..ىلاعت هللا ىلإ هبلغ ضي وفن اندنع راتلاو ..نادنإلا سسأز لثم لبقو ؛ عارذىف اعارذ

 نإفوأ ترجفناف برضف ىأ فوذحمب ةقامتم ( ترجفناف ) هلوق ىف ءاغلا ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 : تالاؤس انه قب . ترجفنأ دقف تبرض

 ريغ نم رجفنيف رجحلا هاصعب برضي نأب ىلاعت هللا هرءأي نأ زو< له ( لوألا لاؤسلا اإل

 نأ لاهاي لاا نإ ةزذقلا ىف مهتم ال : با 0 اذهريدق7 نع ىنذتسإ تح برض

 ى غلبأ هنإ ليق ول كلذ نآل ةجاحلا ردق ىلع رجفني برضي نأ لبق نمو رجحلا هاصعإ برضي
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 رام ةردق ل 2. ردم قاع - قي سل ها 2 12 -. ك  اهاس ١ تاج 6 دق

 ا نم اوبرشأو ذيع لأ ل قا تل

 6مم وه سس هر

 فحل : َنيدسُمم ضرألا 0 ا

 ركذي م هنإف ةرقبلا ةروس َّق مو ) ٌفارءالا ةرودس َْق ةملكلا هذه رذ ُْق هرم وره اذهف ىدبود

 100 رفغلا روظف صيصختلا

 فارءالا ىف لاقو ( أزجر اوءلظ نيذلا ىلع انازنأف ) ةرقبلا ىف لاق مل 4 عساتلا لاؤسلا ١)

 هلاصتتساو مويلع هطاست ديفي لاسرالاو مالا لاو فا هتاورخا ديفي لازنإلا : باوجلا ( انلسرأف )

 57 ةرخاآلاب ثددح كر كلذو 3 ةيلكلاب مهل

 (نودلظي اوناكامب ) فارعألا ىفو ( نوةسفي اوناكامب ) ةرقبلا ىف لاق م( رشاعلا لاؤسلا ١

 فارعألاةروسف لظلا ظفلب ىنتكا ًاقسف رظلاكلذنوك ةر ةزقتلا ركزو اننا لان ب1 قارا

 . ملعأ هللاو ةرقدلا ةروس ف نام ملأ نم مدقت ّئ لجال

 ةرشع اتنثا هنم ترجفناف رجحلا كاصعب برضا اناقف هموقل ىنوم قستسا ذإ و ١) ىلاعت هلوق

 ( نيدسفم ضرألا ىف اوثعت الو هللا قذر نم اوبرشاو اراك مهمرشم سانأ لك ىلع دق اع
 مهضعل نعو«نيشلارسكب رفعج ىلأ ةءارقو فيفختلا ىلع نيدشلا نوكسب ةرشع اتنثا ةماعلا ةءارق

 عساتلا ماعنإلا وه اذه نأ ملعاو « ءارقلا رثك أ هيلعو فخأ هنال لوألا وه هجولاو « نيشلا حتفب

 ىلاعت هنآلف ايندلا ىف امأ « نيدلاو ايندلا معن ١ عماج وهو ليئارشإ ىب ىلع ةدودعملا تاماعنإلا نم

 ؛اوكلحل ىولسلاو نملا هلازنإ الول اء هيتلا ىف وكامل هالولو انا ىلإ ةديدشلا ةجاملا مهنع لازأ

 لب ( ىح ءىث لكءاسملا نم انلعجو ) لاقو ( ماءطلل نواكأي ال ًادسج مانلعج امو ) ىلاعت لاق دقف
 ءاملا ىلإ هتجاح تدتشا اذإ ناسنإلا نآل داتعملا ءاملاب ماعنإلا نم مظعأ هيتلا ىف ءاملاب ماعنإلا
 ءاملاهللا هقزر اذاف تان الو هيف ءام ال ناكم ىف هنو ءاجرلا با 039 عا غرد ل |ابقاولة زامل ف

 اما“ معنلا نم ءىث اهلدعي داكي ال ةمعنلا هذه نأ مع هنم قتساو قشناف اصعلاب برض رجح نم

 لئالدلا قدصأ نمو هءلعو هتردقو عئاصلا دوجو ىلع لئالدلا رهظأ نم هنألف نيدلا معل نم هنوك

 : لئاسم انبهو « مالسلا هيلع ىّتوم قدص ىلع

 هللا نال هيتلا ىف ناك ءاقستسالا اذه نأ ىلع اوعمجأ نيرسفملا روهمج 4 ىلوألا ةلأسملا )

 اوفاخ خسنتالو ىلبت ال ثيحب مهبايث لعجو ىول.كاو نملا مهيلع لزنأو ماهغلا مهيلع لاظ امل ىلاعت



 و ةيآلا . ةَيَرَقلا هذه اولخذا انلق ذإو : ىلاعت هلوق

 امل هنأ لصاحلاف« ةلقلا عمجن كلذ ركذ مرجال ( مهل ليق ذإو ) لاق لب هسفن ىلإ كلذ فضرول ال
 لعافلا مسي مل امل فارعألا ىفو [ة] ريثكلا اياطخلا نارفغ نم همركب قيلي ام رك ذ لعافلا رك ذ

 . ةرثكلا ىلع لادلا ظفللا رك ذي مل

 اذه نع يو ىق هفذحو ةرقبلا ىف ( ادغر ) هلوق ا شالا تول

 ماعنإلا هعم رك ذ مرج ال هسفن ىلإ لعفلا دنسأ امل هنآل تائيطخلاو اياطخلا ىف بارجلاكلاؤسلا

 . هيف رظعألا مامقإلا رك ذي مل هسفنىلإ لعفلادنسي ل املفارعألا ىفو « ادغراواكأي نأ وهو مظعألا

 فارعاألا ىفو ( ةط- اولوقو ًادجتبابلا اولخداو ) ةرقبلا ىف رك ذ مل ( سداسلا لاؤسلا ل

 اولوقو ًادجس بابلا اواخدا ) ةلوقب نوبطاخلاف ًاضيأو قاطملا عمجللواولا : باوجلا ؟ رخؤملا مدق
 نأ دب ال بنذملاف نيبنذم اوناكام رخآلا ضعبلاو نيبنذم اوناك مهضعب نإ . لاقي نأ لمتحي ( ةطح
 لاغتشالا ىلع ةمدقه بنذلا نع ةبوتلا نآل ةدابعلاب لاغتشالا ىلع امدقمبونذلا طح هلاغتشا نوكي

 بايلا اولخدي مث« ةطحو الوأ اولوقي نأ ءالؤه فيلكت ناك مرج الف ةلا# ال ةلبقتسملا تادابعلاب

 ىلع ًايناث ةبوتلا رك ذي مث ةدابعلاب الوأ لختشي نأ هب ىلو ألاف ًابنذم نوكي ال ىذلا امأو . ادجس

 مثالوأ ادجس بابلا اولخدي نأ بحي ءال ؤهف ةدابعلا كلت لعف ىف بجعلا ةلازإ و سفنلا مضه ليبس
 هللا رك ذ مرج ال نيمسقلا نيذه ىلإ نيمسةنم نيبطاخلا كئلوأ نوك لمتحا ايلف آيناث 8 اولوقي
 . ىرخأ ةروس ىف امبنم دحاو لك مكح ىلاعت

 ديزنس ) فارعالا فو واولا عم ةرقبلا ىف ( نينسحلا ديزنسو ) لاق مل 6 عباسلا لالا ال
 وهو ةطحلا لوق :امهدحأ : نيرمأ هيف رك ذف فارعاللا ىف امأ : باوجلا ؟واولا ريغ نم ( نينس#لا

 : نيءازج ركح ذ مث « ةدابعلا ىلإ ةراشإ وهو ادجس بابلا لود ( اهيناثو ) ةبوتلا ىلإ ةراشإ
 هلوق (رخآلاو ) ةطحلا لوق ةلباقم ىف عقاو وهو ( مك اياطخ مك رفغن ) ىلاعت هلوق ( امهدحأ )
 نم دحاو لكعزوت ديفي وأولا كرتف ادجس بابلا لوخد ةلباقم ىف عقاو وهو (نينسحلا ديزنس )

 ءازجةدايزلاوةرفغملا عومج ن وك ديفيف ةرقيلا ةروس ىف امأو . نيطرشلا نم دحاو لك لع ن.ءازجلا

 . ةطخلا لوقو بابلا لوخد ىنعأ نيلعفلا عومجمل أدحاو

 فارعالا ىفو ( الوق اوملظ نيذلا لدبف ) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق ©« نماثلا لاؤسلا ١)

 ببس : باوجلا ؟ فارعألا ىف « مهنم » ةملكةدايز ىف ةدئافلا اف ( الوق مهنم اوءلظ نيذلا لدبف )
 ىلاعت هناأل «نم» ظفاب صيصختلا لعىنبم انبه ةصقلا لوأ نأ فارعألاةروسىف ةظفللا هذه ةدايز

 فونص ددع مث كلذ لعفينم مهنم نأ ركذف (نولدعي هبو قلاب نودبي ةمأ ىسوم موق نمو) لاق

 ةظفل رك ذف ( مهنم اوءلظ نيذلا لدبف ) ىلاعت هللا لاق ةصقلا توتنا ملف ٠ مهل هرما وأو مييلع هماعنإ

 نوملاظاان وكيف هلوأل ًاقباطم مالكلا رخآ نوكسيل ةصقلا لوأ ىف اهرك ذ اكةصقلا رخآ ىف « مهنم د
 موق نم امهاتلكو ةرباج ةمأ رك ذ انههو  ةلداع ةمأ رك ذ كانبف مهنم نيداحلا ءازاب ىسوم موق نه



 ةيآلا . اوءلظ نيذلا لديف : ىلاعت هلوق راي

 الإ لظلا نكي مل ولو ( ميظع ملفا كرشلا نإ ) لاق ىلاعت هنالو ( انسفنأ انبلظ انبر ) ىلاعت هلوق ىف

 الوأ ملظلاب هللا مبفصو املف رئابكسلا نم نوكي نأو دب ال قسفلاو اريركك ميظعلا رك ذ ناكل اهظع

 اوقحتسا مهنأ اا ىتاثلا . رئاغصلا نهال رئابكلا نم السم نأ عب اثاث قيسللب نك

 كىدلا !قاسقلل لبا لا دشلا كلذ فببدبةءايقلا م مويلع زجرلا لزنف ليدتلا كلذ بيس ماظلا مسا

 . راركتلا لوزي هجولا اذه ىلعو لييدبتلا كلذ لبق هولعف |

 فارعالا ةروس ىف ةيآلا هذه رك ذ ىلاعت هللا نأ ملعا : ةيآلا هذه ىف مالكلا نم ىتاثلا عونلا

 اد#بابلا اولخداو ةط> اولوقو ماش ثيحاهنم اواكو ةيرقلا هذه اوذكسا مل لبق ذإو ) هلوق هو

 ميلع انلسرأف مه ليق ىذلا ريغ الوق مهنم اوملظ نيذلا لديف « نينس لا ديزنس مت ائيظخ م رفغن

 ( اوءلظ نيذلا لدبف ) ىلاعت هلوقب جتحب نم سانلا نم نأ ملعاو ( نودلظي !وناكامب ءامسلا نم ازجر

 جتحا امبرو « اهريغب امليدبت الو اهرييغت رئاج ريغ هنأ راكذألا نم فيقوتلا هب درو ام نأ لع

 ةرجالو 0 ميظعتلا ظفلب ةالصلا مرحن ب ال هزأ ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا باحصأ

 رخآ لوق ىلإ لوقلا مهليدبتل مذلا اوق>تسا امإ مهْنأب ىزارلا ركب وبأ باجأو ةيسرافلاب ةءارقلا

 كال ذك قييلك ىعملاكإَق عم ظفلا ويقال اهأنأ 5 أوبجوتسا مرجالف ؛ لوآألا ىنعم هانعم داضي
 الوق لدب نم لكل وانتي ( مهل ليق ىذلا ريغ الوق اوءلظ نيذلا لدبف ) هلوق رهاظ نأ باوجلاو

 : تالاؤس انههو ء اقفتي مل وأ ىنعملا ف نالولا قفتا ءاوس رخآ لوقب

 مم لبق ذإو ) فارعالا ىف لاقو ( انلق ذإو ) ةرقبلا ةروس ىف لاق مل( لوآلا لاؤسلا ١
 هنالو ماهبالل ةلازإ ىلاعت هللا ره بقا ذه لئاق نأب نآرقلا لوأ ىف حرص ىلاعت هللا نأ باوجلا

 قئاللاف ةمعن ةمعن |[ همعن] ددعإ قدا مث ( يلع تعدل ىلا مع ] ىف ذا ) يو ل 0 لف رعد

 ( مهل ليق ذإو ) ىلاعت هلوق ىف قبب 0 فارعالا ةروس ىف امأ « انلق ذإو » كوي نأ ماقملا اذهب

 . ةرقلا ةروس ىف هب حيرصت دا ميدقت دعب مأمإ

 باوجلا ؟( اونكسا ) فارعألا ىفو ( اولخدا انلق ذإو ) ةرقبلا ىف لاق مل( ىناثلا لاؤسلا ل
 نوكسلاو ةمدقتملا ةروسلا ىف لوخدلا رك ذ مرج الف امهنم دب الو نوكسلا ىلع مدقم لوخدلا

 . يلح انك تاور وبلا

 باوجلاو ؟واولاب (اواكو) فارعألا فو ءافلاب ( اواكف ) ةرقبلاف لاق مل ( ثلاثلالاؤسلا ١)

 ٠ (الكف ) فارعألا ىفو ( ادغرا مم لارا ةريوسس قيلت هلوق ن1 د لا ا

 ( مكائيطخمكل رفغن )فارعالا فو ( مك" اياطخ كلر فغن ) ةرقبلا ىف لاق 4 ٍك رلا لاؤسلا )
 نفانأ هامؤرقتلا ةلوبل قو: رول وهف ةمالسلا عمج ت انيك ةرثكلا عيمج اياطخلا باوجلا

 هدوحب قيلي ام هب نرق مرج ال ( ةيرقلا هذه اولخ 0 اق ذإو) لاف هسفن ىلإ لوقلا كلذ
 ٌكفارعالا قالا (آ ري يلع لادلا عمجا ظفلب رك ذف ةريثكللا بونذلا نارفع وهو همركو
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 هل انرفغ اًءطاخ ناك نم ىنعملا نأ وهو ء رخآ ليوأت ةيآلا ىفو : ةدئازلا تاعاطلا كلت ىلع باوثلا
 هتانسح ىفةعاطلا كللت انبتك ىأ , هناسح] ىف اندز انس ناك لب اًنطاخ نكي مل نمو « لعفلا اذهب هبنذ
 . نيعيطملل ةدايزلاو نينمؤملل ةرفغملا نوكتف اهف انمةدايز هاندنو

 لدبي ( لدبف ) ىلاعت هلوق ملم وبأ لاق : لوآألا . نالوق هيفف ( اودلظ نيذلا لدبف ) ىلاعت هلوق امأ
 لمعتسي دق لوقلا ليدبت نأ هيلع ليلدلاو ؛ لديبهل اوتأ مهنأ ىلع الء هب اورمأ ام اولعفي مل مهنأ ىلع

 ( هللا مالك اولدبي نأ نوديري ) هلوق ىلإ ( بارعالا نم نوفلخلا لوةيس )' ىلاعت لاق.: ةفلاخلا ىف

 اورمأ امل مهنأ ىنعملا نوكيف « أنبه اذكف لوقلا ىف ال ل ءفلا ف فالخلا الإ مهليدبت نكي ملو

 نإ نيرسفلا روهمج لوق وهو :ىناثلا . هيلإ اوتفتلي ملو هللا رمأ اولثتمب مل ةرفغملا لاؤسو عضاوتلاب

 اذهو « لدبلا لوصح نم دب الف لدبلا نم قتشم ليدبتلا نآل هل لدبب اوتأ مهنأ ليدبتلا نم دارملا

 الوق ). ىلا_دت هلوق كلذ دك رخآ نيد ىلإ نيد نم لقتنا هنأ ديفب « هنيد لدب نالف لاقي اك

 ساسبع نبا نع ىورف ؟ناك ءىث ىأ لعفلاو لوقلا كلذ نأ ىف اوفلتخا مث ( محل ليق ىذلا ريغ
 ةريعش نم ةطنح نيلئاق مههاتسأ ىلع نيف-از ًادجس هيف اولخدي نأ اورمأ ىذلا بابلا اولخد مهنأ

 اولاقو ىنومب ءازهتسا : ديز نبا لاقو .« ءازهتسا ةطنح اولاقو ممرابدأ ىلع اولخد ممم دهاجم نعو

 ,.ةطخل اء ىلع: ىلأ'ةظجح. ةظحاي بشل: الإ اني ايضا" نأ. ئدوهر ءاشا آم

 مهناريخ ناصقن ىف اوعس مهنآل امإ كلذب هللا مهفصو امتاف ( اودلظ نيذلا ) ىلاسعت هلوق امأ
 . مدقت ام ىلع ٍلظ كلذو ٠ مهسفنأب اورضأ مهنآل وأ نيدلاو ايندلا ىف

 : ناثحي هيفف ( ءامسلا نم ًازجر اوملظ نيذلا ىلع انلزنأف ) ىلاعت هلوق امأ

 رجرلا لازنإ نأب ًاناذيإو مهرمأ حيبقت ىف ةدايز ( اوملظ نيذلا ) ريركست ىف نأ ( لوألا ١)

 (زجرلا مهيلع عقو املو ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو باذعلا وه زجرلا نأ : ىناثلا . مهملظا مهيلع
 سجرلاو زجرلا نأ جاجزلا رك ذو ( زجرلا انع تفشك نئا ) ىلاعت هلوق اذكو « ةبوقعلا 5

 .لاذعلا||ىهؤرادجا و المانع

 نإ مث ءرفكلا نم هيلا اوعدي امو هخطل هانعف ( ناطيشلا زجر منع بهذيو ) هلوق امأو
 ةعبرأ ةأجفلاب مهنم تام : سابع نبا لاقف « هيلع ةيآلا ىف ةلالدال تناكءىث ىأ ةبوقعلا كلت

 ىلإ ةادغلا نم تام ىتح نوعاطلا مهيلع هللا ثعب : ديز نبا لاقو  ةدحاو ةعاس ىف ًاَفلأ نورشعو

 .دحأ مهنم قبب ملو « أفلأ نورشعو سمخ ىثغلا

 تجرخاذإ ةبطرلا تةسف لاقي ء رضلاجورخلا وهقسفلاف (نوقسفي اوناكامب ) ىلاعت هلوق امأ

 وه قسفلا اذه لسم وبأ لاق « هتيصعم ىلإ هللا ةءاط نم جورخلا نع ةرابع عرشلا ىفو اهرشق نم

 نيبجولرركم ريغ هنأ قملاو ديك أتلاراركستلاةدئافو (اوملظنيذلا ىلع) ىلاعت هلوق ىف روك ملا ملظلا
 ملظلاب ءايبنالا هللا فصو كلذلو , رئابكلانم نوكي دقو « رئاغصلا نم نوكي دق مظلا نأ: لالا
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 ةبوتلا ىلع الاد الوق اولوقي نأب اورمأ مهنأ برقالا وهو : امهيناثو « ةينرعلاب نوملكتي !وناكام

 ناكمإ كيلإ بوو كرهغتسن انإ ميللا ع ةطح د موف ناكم أولاق و مهنأ ىَح عوضخلاو مدنلاو

 ناسالاامأو , مدنلاذ بلقلا امأ « ناسالا امإ و بلقلا امإ « ةبوتلا نم دوصقملا نآل « الصاح دوصقملا
 8 أمايعل ةظفأ ركذ ىلع فقري ل كاذو باقلا ف مدنلا لوص> ىلع لدي طظفل ركذف

 : ناثحي انهه مث . مدقت دق ةرفغملا ىف مالكلاف ( مكل رفغن ) ىلاعت هلوق امأ

 لوبق ناكولو : نائتمالا ضرعم ىف ىلاعت هللا هركذ ( 5 رفغن ) هلوق نأ ( لوآلا ١
 بجاولا ءادأو بجاولل ءادأ ناك لب كلذك آلا ناك امل ةلزتعملا هلوقت ام ىلع الّدع ًابجاو ةيوتلا

 : نايمحلا ص رعم ُّق 0 زو< ال

 : اهيناثو . ءافلا رسكو نونلاب ىدانملا نباو ورمع وبأ أرق : اهدحأ : تاءارق انبه ( فاثلا إ)
 حتفو اههضو ءاتلاب لضفملا نع ةلبجو ةئيدملا لهأ نم نوقابلا أرق : اهئلاثو . امحتفو ءايلاب عفان أرق

 : لافقلا لاق . ءافلا حتفو ابهضو ءايلاب ىردحجلاو ةويح وبأو ةداتقو نسحلا أرق : اهءبارو «ءافلا
 اماف ترفغ اذإو ترفغ دقف ىلاعت هللا اهرفغ اذإ ةئيطخلا نآلءدحاو ابلك تاءارقلا هذه ىف ىنعملاو

 نمي الا وا نك لا باج لئاح لعافلا نيبو هنيب لاحو ثنؤملا مسولا مدقت اذإ لعفلاو « هللا اهرفغي

 . ددعلاب ةدحاولا ةئيطخلا ال سنجلا ةئيطخلا نم دارملاو ( ةحيصلا اوءلظ نيذلا ذخأو ) هلوقك
 ةعوفرم ءاتو ةزمهوةدع « متةيطخ » ىرد>جلا أرق : اهدحأ تءارق هيفف رك اياطخ ) ىلا اعت هلوق امأ

 ءاتلا لبق ةزمهلا دعي كفل ةزمهو ةدمب 6 متاةيطخ 2 شالا :اهيناثو . ةدحاو ىلع ةزمهلا دعب

 ةنك اس ةزمم مك اي اطخ قاسكلا : اهعبارو ءءاتلا عفري هنأ الإ كلذك نسحلا اهتلاثو . ءاتلا رسكو

 لاش كيلا اهدا: ففاقلا نلف و ءابلا در منكر انحرم اريثكا نا: ارد ماخو ا, ؛ءايلأ لئقدءاظلا ادعي

 . طقف ءايلا ةلاماب نوقابلاو ءءاتلاو ءاطلا رسكب

 ةعاطلاب انس ناك نم نس لا نم دارملا نوكي نأ امإف ( نينسحلا ديرتسو ) ىلاعت هلوق امأ
 ةدايزلاف : لوألا ريدقتلا ىلع امأ . فيلاكتلا رئاس ىرخأ تاعاطب ًانسعنزاكنموأ فيلكتلا اذه ىف

 :انلوالا لاتجالا امأ " .كدلا عفانم نم نكت ينو انذلا عفانم نم نوكت نأ نكسمي ةدوعوملا

 ايندلا ىف ةعس هديزن انإف ةعاطلا هذبب انس ناكنم نأ ىنعملاف ايندلا عفانم نم نوكت نأ وهو

 ةرخآلا عفانم نم ن وكت رار وق ا ىاثلا"لا خلا امو 6 ةيارقلا هذه نْيَغ ىزق هيلع حتفن و

 تونذلا .نارفغ لع ءذينو هاياطبخ هل. نفعت" اف ةربلاو ةغاطلا هذون اسما ناك نم نأ .ىنعملاف
 اان نادعألاب مزاجي ىأ (ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل ) لاق 5 ليزجلا باوثلا ءاطعإ

 نم مارا تاكنإ "انآ والا كلذ" نم نثك ١و  اريفع ةوكاولا' ةحاحلاتاوآلا "لعج 6 دارو
 بألا كل وخد لعجب انأ ىندملا نوكيسف : ةبوتلا هذه دعب ىرخأ تاعاطب ًانسحم ناكنم « نينسحنا د
 1 ائيطعأ ىرخأ تاعاطب كلذ دعب متيتأ اذإ مث, بونذلا نارفغ ىف ًارثؤم ةطح مكلوقو ًادجس
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 دوجسلا انامح ولف دوجسلا لاخ لوخدلا بوجو ىضتقي رهظلا نآل ديعب اذهو ضرآأللاب هجولا

 ةياور : لوآلا:نيبجو اوركذ ٠ ءالؤهو « دوجسلا ريغ ىلع هلمح نم مهنمو؛كلذ عنتمال هرهاظ ىلع

 لخادلا جاتح ًاقيض ًاريغص ناكبابلا نآل عوكرلا نه طاازرملا )7 وانغ نبا نع ينحل اوباليعط

 هيف اج ناكاف ًامكر هلوخد ىلإ نيرطضم اوناكل ًاَةيض ناكول هنآل ديغب اذهو « ءانحنالا ىلإ هيف
 بجو دوجسلا ةَقيقح ىلع هلم رذعت امل هنآل برقالا وهو عوضخلا هي هادا : :: ىلاتلا . لمإإلا| ىلإ

 .ًاييكتدم ا دضاع 0 نأ دب ال بنذلا نع بئاتلاف ةيوتلا ىف اوذخأ اذإ مهنأل « عضاوتلا ىلع هلم

 ممأن أدعب ىلاعتهنأ ىندملا : ىضاقلا لوق وهو اهد>أ : هوجو هيفف ( ةطح | 00 ) ىلاعت هلرق امأ

 باقلاةفصةبوتلا نآل كلذو ؛ ةبوتلا ىلع لدي ام اولوةي نأب مرمأ عوضخلا هجو ىلع بابلا لوخدب
 هنم دهامش نمل هتب وت ىكسحي نأ همزل هدعب بات مث بنذلاب دحاو رهتشا ذإف ءاهيلع ريغلا علطي الف

 لجال لب مالكا هنم دج وب ُ نإو .هتبوت حصن 7 سرخاآلا ذإ « هب الإ مث : ال ةيوتأا نال بذلا

 بهذمب فرع نم كلذكو « هسفن نع ةمهلا ةلازإلو ةيوتلا ىلإ 2 نع هلودع ريغلا في رعت

 هنع لوزتل  هنع هلودع أطخلاب هوفرع نيذلا هناوخإ فرعي نأ همزلي هناف قحلا هل نيبت مث ءأطخ
 ليئارشإ ىنب ىلاعت هللا مزلأ ببسلا !ذبلف هناداعم دعب هنالاوم ىلإ اودوءيلو لطابلا ىلع تابثلا ىف ةمهتلا

 (ةطحاولوةو) هلوق وهو ةبوتلا كلت ىلع لادلا ظفالا اوركذي نأ باقلا ةفص وه ىذلا عوضخلا عم

 بونذلاطح ساملا مهناسلب اوركذي نأو عوضخملا هجو ىلع بابلا اولخدي نأب موقلا ىمأ هنأ لصاحلاف
 نسحأ هجولا اذهو ؛ ناسللاب رافغتسالاو حراوجلا عوضخو باقلا مدن نيب نيعماج اونوكي ىت>

 ىأ باتكلا لهأ ظافلأ ره ةظفللا هذه نإ مصالا لوق : اهيناث . قيقحتلا ىلإ امرقأو هوجولا

 ةبكرلاو ةسلجلاك طحلا نم ةلعف (ةطح) ف اشكسلا بحاص لاق : اهئلاثو « ةيبرعلا ىف اهانعم فرعي ال
 اينونؤ انع طخ ىعف بصالا [ضالأ و ةلج كررض] ىإ ةطحااشلام نإ نودج ام ٠00

 : هلوةك تابثلا ىعم ىطعتل تعفر امنإو ةطح

 ىلدم اندلككو ١ ليج ربص

 ملم ىنأ لوق : امعيارو . بصنلاب ةلبع ىلأ نبا أرقو  ًاربص ربصا ريدقت ىلع ًاربص لصآلاو

 :لأو ذاب كلذ بعام ف ل رقلا هده ىف ل نإ ىاشمع |رماهانق ناقش
 ص 7 ا ) رفخن ةط> | م ورة لد قلع مهاياطخ نارفغ نكي مل كلذ دارلا ناكول

 4 ىف اوطح امل مهأب هنع باوجلا نكي و ؛ ةطح محلوق لجال ناكاب اطلا نارفغ نأ لع لدي

 ميلا هانعم : لافقلا لوق اسماخو . هب أةلعته نارفغلا ناك عضاوتلا عم أد_جس اواخدي ىت> ةيرقلا

 له : لئاق لاق ناف . انبونذ انع طخ كل للذتلا ةدارإو كبجول اتططخحا امتإ اناف ائيونذ انع طح

 هذهب اورمأ مهنأ سابع نبأ نع ىور انلق ؟ ال مأ اهنيعب ةظفالا هذه رك ذب ًاداراو فيلكتلا ناك
 مثو ةيرع ةظفللا هذه نأ امهدحأ . نيبجول هفالخ برقاآلا نكلاو لمت اذهو امنيعب ةظفللا

 هر بص ١؟ »
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 اومَلظ َنيذلا لع لع انلَرَأَك مَك لق ىذأا ريع الوك اومَلَط َنيلا لد

 «ةود 0 اونو ام ءايسلا ّن نم ازجر

 (نوةسفيا وناكام ءامسلا نم از جراوءاظنيذلا ىلع انلزنأف مل ليقىدلا ريغال و ةاوءلظ نيذلا لدبف

 همحن نيب اكىلاعت هنآل ةمدقتملا معنلا ىلع ةفوطعم ةيآلا هذهو « نماثلا ماعنإلا وه اذه نأ معا

 اهيقنب هكتأ ةلجاقلا معنلا نم وهو ىولسلاو نملا نم [ مهيلع ] لأ م نه مهل لاظ نأ مهيلع

 .ةيوقعلا نم هويجوتسا ام صلخلا قيرط ,ه نيبو مهونذ وحي ام : مهرمأ ثيح ل باب ىف مييلع

 : نيعون ىلع ةيآلا هذه َْق مالكلا نأ معاو

 ملعاف ( ةيرقلا هذه اولخدا انلق ذإو ) ىلاعت هلوق نأ لوقف ةيناقتلا ناس لوألا عوتلا

 قاش لهف كلذو . ًادجس بابلا لودب رمأ ىلاعت هنأ : لوألا : نابجو هيلع لديو « فيلكت رمأ هنأ

 وهفهب الإ بجاولا متي ال امو « ةيرقلا لوخدب طورشم ًادجس بابلا لوخدو ًافيلكت هب رمآلا ناكف
 نضال اوال ,ة نأ : ىاثلا .ةحابإ رمأ ال. فيلكترمأ ةيرقلا لود رمألا نأ تبتف «بجاو

 نآرقلارهاظف ةيرققلا امأ «هانرك ذ ام ىلد ليلد ( مكرابدأ ىلع اودترت الو مكل هللا بتتك ىنلا ةسدقملا
 فرحا رايتخا وهو .اهدحأ : لاوقأ هيقوعر رابخاإلا ىلإ كلذ ىف عجري امإو اهع ىلع لدي ال

 ضر اواَغدا)ةدثللاةروس ف لاقت هلوقب هللع اولدتساو «سدقملا تيب اهنأ ىنارفصأللا مسد فأو

 ءرصم سفن اهنأ : اهيناثو «دحاو نيتبآلاىف ةيرقلاب دارملا نأ كش الو هللا بتك ىلا ةسدقملا

 ىلعءالؤه جتحاو « سدقملا تيب نم ةبيرق ىهو ءاحيرأ اهنإ ديز فأو قاع الاوت رداز ءااقو

 ىضتقت( اوملظ نيذلا لديف)ىلاعت هلوق ىف ءافلا نآل سدقملا تيب ةيرقلا كلمت نوكنت نأ زو ال هنأ

 ىنوم نكد ؛ىموم ةايح ىف رمآلا اذه بيقع مهنم عقو ليدبتلا كلذ نوكي نأ بجوف بيقعتلا

 1 75 تيب ةيرقلا هذه نم دارملا سيل هنأ تبثف ٠ سدقملا تيب لخدي ملو هيتلا ضرأ ىف تام
 ىلع وأ سوم نامل لع ةيرقلا هذه | ولخدا مه اناق انأ : ةيآلا هذه ىف سيل هنأب نولوآلا باجأو

 مش ثيح اهنم | واكف) ىلاعت هلوق انك لاكشإلا لاز عشوا نان ىلع هانلمح اذإو« عشو ناسا

 .ةحابإ رمأ وهو مالسلا هيلع مدآ ةصق ىف هريسفت رم دقف ( ًادغر

 . نات هيفف ( ادعس ٍبابلا .اولخذاو ) ىلاعق هلوق امأ
 دهاجوكاحضلاو سابع نبا لوق وهو : امهدحأ : نيبجو ىلع بابلا ىف اوفلتخا « لوآلا )

 ىع هنأ مهضعل نع مصألا ىدح :امييناثو ؛ سدقملا تيب نم ةطخلا باب ىعدي باب هنإ ةداتقو

 ::ابيلإ الخدم ةيرقلا تاهت نم ةه> بالا
 قاصلا وه ىذلا دوجسلا سفن هب دارأ نسحلا لاقف دوجسلاب دارملا ىف اوفلتخا 6 ىناثلا ١



 1 ١ ياما عي اطر لاق
 امو اهو ص سل مس اس سال ةبع 729 سم

 تآبيط نم اولك ىواسلاو نا ؟بلع اَنَلَونَأَو مامنلا يلع انَلَطَو
 5 هدد مورا م م هزم ع جا اها 26 ضر

 ا ب اع وُمَلظاَمَو مك اقدر م

 ةطح | يل رمال | دم بانلإ انها ان ماش ث ثيح ا اوكف ٌَيرَمْلا هذه

 كال 0 ع سوح يللا اص

 0م َنينسحما . ديزاسو مك اياطخ كل يل

 ءالؤه ىف عنتم مل اذه وه عناملا ناكاذإف فيلكت ال ىرورضلا ملعلا دعلو مالآلا نم رانلا فامو

 نوكيو.دعب نم اوفلكينأ مص كاذك ناكاذإو ممرطضا دق نوكي ال نأ ةقعاصلاب هللا مهتامأ نيذلا

 هذوب محلاجآع طق ىلاعت هنأ ىرصبلا نسحلا نعل قنو . ءامغإلا ةلزنمب وأ مونلا ةلزنمب ءايحالا مث مهتوم
 مهنامأ نيذلا ايحأو اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع م نيح هنامأ ىذلا ايحأ اكمهداعأ مث ةنامإلا

 الإ ةقعاضلاب مهئامأ ام ىلاعت هناأل فيعض اذهو توملا رذح فولأ مهو مثرايد نم اوجرخ ام دعإ

 . مايه الجأ رخآلا تقولا مث لوآلا مهتومل الجأ تقؤلا كلذ راصف كلذب ربخأو بتك دقو

 لكلا نم ناميإلا ديرب ىلاعت هنأ ىلع ( نوركشت مكداعل ) ىلاعت هلوقب ةلزتعملا لالدتسا 8

 . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف ًارارم مدقت دق هنع انباوخ

 5 0 انقزر ام تابيط نم اواك ىولسااو نملا مكيلع انل زنأو ماهنلا مكيلع انللظو  ىلاعت هلوق

 ( نودلظإ مهسفنأ اوناكنكملو انوملظ

 ظافلالا هذهب ةيآلا هذه ىلاعت هللا ركذ دقو ىلاعت هللا هركذ ىذلا عباسلا ماعنإلا وه اذه نأ معا
 لاق ىلاعق هناأل مهثءب نأ دعب ناكل الظإلا اذه نأ ىلع لدي ةبآلا هذه رهاظو « فارعآلا ةروس ىف
 نإو ضعءب ىلع فوطعم هضعب ( ماغلا كيلع انالظو ءنو ركشت ك- اعل منو وم دعل نم 1 انثعب مث )

 . اهم ىلاعت هللا موصخ ىف أ معنل دلا فيرعت ضرغلا نآل كلذ تو عنا ال ناك

 ريسإ باحسلا مل هللا ر>س هيتلا ف كلذو ءمل اظن ماغلا انلعجو ( انللظو ) ءنورسفملا لاق

 سميشلاعولطملإ رجفلا عولط نم جا ,مجلشأأ لثم ني .يرتلا وهونملا مهيلع لور و شميقلا لف 3 مثريسإ

 ةدارإىلع (اولك ) هيفكي ام اهنم ا حبذيف ىقامسلا ىهوىولسلا مهملإ هللا ثعببو عاص ن ناسنإ لكل

 هذخأف مه قاطأ ا: ذيزأ اوذخأ نأب وأ معنلا هذه اورفك نأب اوملظف ىندي ( انرملظ امو ) لرققلا
 . هيلع ( انوملظ امو ) ةلالدل هفذح مالكا رصتخاف انودلظ امو سنجلا كلذ ريغ اولأس نأب وأ

 ًادجانم بابلا اولخداو ادعر مش ثيح اهنم اولكف ةيرقلا هذه اولخدا انلق ذإو )) ىلاعت هلوق

 ٠ نينس# لا ديزاسو مك اياطخ مكل رفغن ةط> اولوقو
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 بلط ناكف هللا ىرن ام لاح دبعلا نع فيلكتلا ليز نأ ىلاعت هللا 5 نارتو اع اؤكستل

 ىرورضلا مل-هلا نمضتت ةيؤرلا نال ىلوأ ةلزتعملا لوق ىلع اذهو فيلكتلا ةلازإل ًايلط ةيؤرلا
 لئالدلا بلط ناك ىعدملا قدص ىلع لئالدلا تمت امل هنأ : !مثلاثو « فيلكتلا ىفاني ىرورضلا معلاو
 قاخلا عنه ىف نأ ىلاعت هللا ملعب نأ عنتمي ال : امعبارو « فينعتلا بجوتسي تنماملاو ًاينعت ةدئازلا

 ملع امايندلا ىف ةيؤرلا بلط ركسنتسا كلذلف ةمهملا ةحلصملا نم ًايرض ابندلا يف هناحبس هتيؤز نع

 كلذ بلطركنتسا كاذلف ةميظع ةدسفم ءامسلا نم ةكئالملا لازنإو ءامساا نم باتكلا لازنإ ىف نأ
 ٠ للعأ هللاو

 نسحلا لوق وهو توملا ىه اهنأ : لوالا .نالوق ةقعاصلا ىف نيرسفءلل ( ىناثلا ثحبلا إل

 ( هللا ءاش نم الإ ضرالا ىففنمو تاومسلا ىف' '”نم قعصف ) ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو ةداتقو

 ةقعاصلا تناك ولو ) نوران من ::أو ةءاصلا مكتذخأت ) ىلاعت هلوق : اهدحأ . هوج ول فيعض اذحو

 ىموم رخو ) ىسوم قد ىف لاق ىلاعت هنأ : اهيناثو « ةقعاصلا ىلإ نيرظأن مهنوك عنتم ال توملا ىه

 توملانع نوكت ال ةقافإلاو ( قافأ املف)لاق هنأل اتم نكيمل هنأ عم هقح ىف ةقعاصلا تبئأ ( ًاقعص
 : ابعبارو «٠ توملا ببس ىلإ ةراشإ] كللذو قدصت ىتلا ىهو ةقعاصلا نأ اهثلاثو ؛ ىشغلا نع لب

 كلذلو . نودلعي ال مهو ةتغب تدرو اذإ اهنم ةبوقعلا باب ىف .اب ىف .ظعأ امل نودهاشم مثو اهدورو نأ

 ىه ةقعاصلا نإ نيققحلا لوق وهو : ىقاسثلا لوقلا « ةبوقعلا مظع ىلع 5 ( نورظنت مت ::أو ) لاق

 ببسلا كلذ نأ ىف اوفلتخاو ( ةفجرلا مهتذخأ ادلف ) فارعإلا ذ ةروسس ىف لاق كلذلو ت 4 كيس

 تءاجةحبص : اهيناثو؛ مهتقرحأف ءامسلا نم تعقو ران اهنأ : اهدحأ . هجوأ ةثالث ىلع ناكءىثث ىأ
 : ةليلو امون نيتم نيّعَص اور امسح اوعمس اد ودجا ىلاحت هللا لسرأ اهثلاثو ء:ءامسلا قف

 ىلاعت هل وقك توملا دعب الإ نوكي 0 ثعبلا نآل ( ( ومدع) نم مك انك ةعد مثر ىلاعت هلوق امأ امأ

 ( ًادمأ اوُدبل امل ىصحأ نيبرحلا ى أ معن دل مهانثعب مث ٠ اددع نينس فركلا ىف مهاذآ ىلع انبرضف )

 باطخ هنأ : لوآلا . نيهجول ءال تاق ؟ مالكلا اذه ىف مالسلا هيلع ىموم لخد له : تاق نإف

 هصيصخت بجول ىسوم لوان: ول هنأ : ىناثلا . مالسلا هيلع ىسوم لوانتي تأ بح الف ةبفانشم

 : ةبيتق نبا لاقو توملا ىف لمعتست ال ةقافإلا ةظفل نأ أ عم ( قافأ اهلف.) ىنوم ق> ىف ىلاعت هلوقب

 هنأ دارملاف ( ثور 59 لعل ) ىلاعت هلوقأ انا انيبلاحا اع وهو تام دق مالسلا هيلع ىموم نإ

 نم منع ردصام ىفالت نمو نامبإلا نم اونكمتيلو مهفلكيل انندلا راد ف توملا دعب ملعب امإ ىلاعت

 ىلاعتهلوةل تاعاطلا عيمج لوانتي ركشلا ظفلو(نوركشت مكلعل ) ىلاعت هلوقلف مب ةاك نأ امأ مئارجلا
 نأ ذوحيال مف كلذ زاج ولو مهام امأ دقو مهفلكينأ زو<فيك : ليق نإف ني دواد ل 1 اولمعا )

 ةتامالاوه سيل ةرخآلا ىف مهفياكت نم عنمي ىذلا انلق ؟ توملا دعب مهند اذإ ةرخآلا لهأ فاكي

 تاذللا نم ةنجلا ىفام ةفرعم ىلإ وهتفرعم ىلإ ةمايقلاموب مرطضادقدنأ كلذ نم عنمب امنإو ءايحإلا مث
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 : ثاححأ هيفف ( ةقعاصلا مكتذخأف ) ىلاعت هلوق امأ

 رابجلا دبع ىضاقلا لاق , ةعنتم هللاةيؤر نأ ىلع كلذب ةلزتءملا تادتسا ( لواألا ثحبلا ل
 ةبوقعلام ملزنت مل اي ةبوقعلا مهب لزنتالنأ بجروف ًازوجم ًارمأ اوسّلا دق اوناكل ةرئاج تناكول اهنإ
 دحاو ماعط ىلع ربصن نل ) ىلاعت هلوق ىف ماعط ىلإ ماعطو توق ىلإ توق نم لقنلا اوسّعلا امل
 ىلاعت هللا نإ : حفصتلا باتك ىف نيسلا وأ لاقو (ضراآلا تينت ا انل جرخي كبر انل عداف

 ةزئاج تناكول ةيؤرلا نإف ةيآلا هذه ( اهدحأ) تايآ ىف كلذو : همظعتسا الإةيؤرلا لاؤس رك ذ ام

 ءايحاب الإ نمؤن نل : مهئايبنآل ألا لوقك ( ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نل ) مرق ناكل
 لزنت نأ باتكلا لهأ كلأسي ) ىلاعت هلوق ( اهيناثو ) ةقعاصلا مذخأت الو مظعتسي ال هنأ ىف تيم
 ةقعاصلا مهتذخأف ةزهج هللا انرأ اولاقف كلذ نم نيك أ ىسوم اولأس دقف ءامسلا نم ًاباتك مهيلع
 لأسي نم ىرجب امل ملا وس ىرجل ةزئاج ةنؤرلا تناكولف لاخلا ىف مهبقاعو ًآءلظ كلذ ىمسف ( مهملظب
 بدرا ىو ءاينملا ره باتكلا لازن] يرسل نق لاحت ط ةاتيلاهنإلا شل اعل رتاف /ةدثللا م

 :.فقدلا لات هرادكم مست عنتم ريغ باتكلا لازنإ نأ اكف « اوتع امهنم دحاو لكن وك ىف

 هبال ومعم قبيف باتكلا لازنإ ىف هب لمعلا كرت اعنتمم امهنم دحاو لك ن وك ىضتَقب رهاظلا : تاق

 انبرىرن وأ ةكئالملا انيلع لزنأ الول انءاقل نوجري ال نيذلا لاقو ) ىلاعت هلوق ( اهلاثو ) ةيؤرلا ىف

 ظعأ نم اهمنجم دنع ىهو ةزئاج تناك ول ةيؤرلاف ( انيك اع اوعو مهسفنأ ٌْق اديك دّقل

 كلذ ىرجو ًايتاع نكي مل ايندلا وأ نيدلا ىف ةمعن ىلاعت هللا لأس نم نآل اودع اهساّقلا نكي مل عفاذملا

 . تملا اذه كئاعدب هللا ىح ىت> كل نمؤن نل لاقي ام ىرجم

 املا وس ناكامل ةرئاج تناكول ةيؤرلا نأ وهو دحاو فرح ىف ةكرتشم ةوجولا هذه نأ ملعاو

 انكم ناكلمل ماعط ىلإ ماعط نم لقنلا نم عفانملا رباس باطنإ هلوق [و] . عونم كلذو ,اركتموةرتع

 نكمملا كلذ بلاط ناكام هنإ تلق ملو انلق . تازجءملارئاس باط ىف لوقلا اذكو ًايتاع هبلاط نكي مل

 بورض ىلع عضوملا اذه لثم ىف داهتعالاو تاع ريغ نكسم لكبلاط نوكي نأ بجو تاعب سيل

 اننكح انكم ائيش اهعم رك ذو الإ ةيؤرلا رك ذام ىلاعت هللا نأو فيكو معلا نهأب قيلي ال: ةلئماللا

 عوج ىلعوتعلا ةفص تبثأو ةكئالملا لوزن وأ ءامسلا نم باتدكتلا لوزن ام] وهو قافتالاب هذاوحي

 هلو# امأ . اعننتمم بولظملا نوك لجل تلصحام وعلا ةفص نأىف ةمطاقلا ةلالدلاك كلذو « نيرمأللا

 . قابلا ىف اهب الودعم قييف ضعبلا ىف هب لمعلا كرت ًاهيتف لكلا نك ىضغقت نهاظلا « نسما ىنأ

 ميف تلزع انو ًاعنتم ات ؤاظملا اناكاذإ الإ ققحت ال ماظعتسالا نأ لع الياد تقأ ام كنإ انلق

 . اعنتم لكلا نوك ىضتقي رهاظلا : كلوق لطبف بابلا اذه ىف عفني ال لاثملاو ةلثمألا بورض ىلع

 ىفباوجلا ؟ ةيؤرلا لاؤس ماظعتسا ىف ببسلا امف : لئاق لاق ناف . ةلزتعملا مالك طوقس اناق امب ربظف
 ايندلا ىف اهبلط ناكف ةرخآلا ىف الإ لصحت ال ىلاعت هللا ةيؤر نأ : اهدحأ .اهوجو لمتح كلذ
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 «رحبلا ىف هاقلأو لجعلا قرحو لاق ام ىرماسلاو هيخاأل لاقو لجعلا ةدابع نم هيلع مهام ىأرف
 انعمسي ىت> كبر لس ىسومل اولاق رواعلا ىلإ اوجرخ اءلف مرارخ نم الجر نيعبس هموق نم راتخا

 ماهثلا نم دومع هيلع عقو لبجلا نم اند املو هيلإ هللا هباجأف كلذ مالسلا هيلع ىسوم لأسف همالك
 ىنوم ناكو ءاوعو اولخدا موقلل لاقف هيف لخد ىتح ماغغلا كلذ ىسوم نم ائدو هلك لبجلا ىشْعَتو

 عمو هيلإ رظنلا مدآ ب عيطتسإ ال عطامس رون هتوبج ىلع عقو هبر هماك ىتم مالسلا هيلع

 ىموم نع قففكفا امالكلا م اهبل لعفت الو لدفا هأ لودي مالسلا 4. هيلع ىدوم عم هّللأ مالك مولا

 ةقعاصلا مهتذخأف ةروج هللا ىرن ىتح كل نمت نل : كلذ دعب موقلا لاقف هيف لخد ىذلا ماهغلا
 نيعبس ليئارسإ ىن:نم ترتخا ىلإ اي : لوقيو وعدي ءامسلا ىلإ هيدي ًاعفار ىسوم ماقو ًاعيمج اوتامو

 «قنولوقي ىذلا افدحاو مهنم ىعم سيلو مهلإ عجرأف مهب وت لوبقب ىدوبش اونوكيل الجر
 لجعلا ةدابعنمليئارسإ ىب ةبوت بلطو مهحاورأ مهيلإ هللا در ىتح ءاعدلاب الغتشم ىسوم لزي ملف

 . مهسفنأ اولتقي نأ الإ ال لاقف

 نم ليئارسإ ونب بات امل : ىدسلا لاق « لتقلا دمب تناكةعقاولا هذه نأ ( ىناثلا لوقلا ١)

 نورذتعي ليئارسإ ىب نم سان ىف ىسوم مهيتأي نأ ىلاعت هللا ىمأ مهسفنأ اولتق نأب لجعلا ةدابع

 ىرن ىتح كل نمؤتن نل اولاق روطلا اوتأ ايلف الجر نيعبس ىسوم راتخاف  لجعلا مهمدابع نم هيلإ

 ىنإف ليئارسإ ىنل لوقأ اذام بر اي لوقيو ىكبي ىموم ماقف اوتامو ةقعاصلا مهتذخأف ةربج هللا
 لوقأ اذاف دحأ مهنم ىعم نوكي الو مهيلإ تعجر اذاف ءالؤه مهتيقب نم ترتخا مث لتقلاب مهترمأ

 (كتنتفالإ ىهنإ ) ىسوملاقف ًاطِإ لجعلا اوذختا نم نيعبسلا ءالؤه نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأف ؟ مهل
 هيحب فيك رخآلا ىلإ مهنم دحاو لك رظنو اوماقف مجايحأ ىلاعت هنإ مث ( كيلإ انده انإ ) هلوق ىلإ

 باجأف كلذي هاعدف ءايبنأ انلعحج هعداف كاطعأ الإ ًائيش هللا لأست ال كنإ ىسوم اي اولاقف ىلاعت هللا
 ابيق سيل فللازكك ون احلا ىلع نيلوقلا أ حيجج رث ىلع لدي ام ةيآلا قس هنأ معاو. هتوعد هللأ

 . ثريغ وأ 0 اودبع نيذلا مه ةنؤرلا اولأس نيذلا نأ ىلع لدي ام

 [ىأ]ةرمجهللا ىرن ىتح كتوبنب فرتعن الو كقدصن ال هانعف ( كل نمؤت نأ ) ىلاعت هلوق امأ

 ةقاقكلا كخاص لاق" ًاناع
 ةيؤرلا نم عون | مال ردصملا لع اه راضتناو 5 تفاخم بقلاب ىرب ىذلاو ةيٌؤرلاب رهاج نيعلاب

 حتفب ةرهج ءىرقو ةرهج ىوذ ىنعم ل ااا للعو انتوا لعفب ءاصف رقلا بصني اك اهاعقيب تيصنق

 ترج لاقي رووظلا نم ةربجلا لصأ لافقلا لاقو , رداج عمج امإو ةبلغلاك ردصم ب هو ءاخلا
 توص لا#يو هام ربظ ىت> هتيقنف نيطلاب ىطغم اهؤام ناكاذإ ركب 0 ترربجو هتفش 71 اذإ ] .ىثلا

 ىري ىذلا ناك ءاعدلابو ةءارقأاب تروبج كلرق نم ردصم
 ف 0

 2 ةءاضولا رهاظ ناك اذإ ريوجج هوجو لاشو ًاءلاع هن وص ناكاذإ توصلا ىروبج لجرو ريوتج

 .مئانلادارءام [وحن] ىلع ليختلا وأ ملعلا ةيقرلاب دارملا نأ مهوتم هوتي الثا اديك أت ةربج اولاق امنإو



 2 ةيآلا . كل نمت نل ىسوم اي متاق ذإ و : ىلاعت هلوق
 يي ارعاو ع د ةيسار سو ؟نعدس» نإ خرقا نس 075 هس ريا مورورب ه سى

 ةقعاصلا مُكَنَذحاَم ةَرهج هلل ىرث ىلا نال تن ملف ذإو

 رعب هزجورج هد 7 هم ها اه مثل. هود وه هس 222ه. ورزوكر

 هدد نور شن مكلعل مكناوم دعب نم مك انعب مث«: نورظُت مَ

 ممدقتلا الإ لتقلا لمحت ىف سيلف عقاو دب ال ترملا نآللو « هانتم ريغ ةرخآلا ررضو « هانتم
 . .ظعالا ضرغلا وه كاذف باوثلاب زوفلاو باتعلا نم صالخلا امأو؛ ا

 ىموم لوق نم ردقي نأ : امهدحأ : ناجو هيف مث فوذح هيفف ( مكيلع باتف ) ىلاعت هلوق امأ
 ةقبرط ىلع ممل هللا نم خخ ا مكيلع بات دقف منلعف نإف : لاق هناك مالسلا هيلع
 . مكئراب مكيلع باتف ىسوم هب 1 صأ ام مالعفق ريدقتلا نوكيف تافتلالا

 هنإ هيلع باتف ) هلوق ىف مدقت دقف ( ميحرلا باوتلا وه هنإ مكيلع باتف ) ىلاعت هلوق ىنعم امأو

 5 ( ميحرلا بارتلا وه

 متأو ةقعاصلا ميذخأف ةرهج هللا ىرن ىتح كلل نمؤن نل ىسوماي متلق ذإو )) ىلاعت هلوق
 .( نور 7 لعل 0 نم مك انثعب مث ء نورظنت

 ىتمعن اوركذا : لاق ىلاعت هنأك( اهدحأ ) «هوجو نم هنارب ء سداسلا ماعنإلا وه اذه نأ ملعأ
 مكعب نعاارو وتتا متيبحأ مش * ةمعاصلا 0 ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤ: نل ىمولل منلق نيح

 ىلصدمخانيبن نامز ىف ناك نمل ًاريذحت اهيف نأ ( ابيناثو ) « باوثلاب اوزوفتو باققعلا نع اوصلختتو

 ممدو>ج ىف مهبيبشت( اهئلاثو). كئلوأب لعف ام هب لعفي نأ هبيسب قحتسي ام لعف نع ملسو هيلع هللا

 تايآلا كلت مظبل مهتدهاشم عم مالسلا هيلع 0 ةوبن دو>ج ىف مهفالسأب لِي ىنلا تازجعم
 أهم ىل هناي فناقل ايلكم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع روظي ال امإ ىلاعت هنأ ىلع ًابينتو ةرفاظلا

 ىنلل ةيلست هيف ( اهعبارو ) « مهفالسأ هقحتسا ام لثم باقعلا اوةحتسال اهودحج ولو اهدودجل

 هيف (امسماخو ) لسرلا نم مزعلا ول وأ ربص اكربصلا ىلع هبلقل تيبثتو مهنم قالي ناكام علي
 امل باتكلا لهأ هب نامبإلاب سانلا ىلوأ ناكل تح ول هيلي دمت ةوبن نإ لوقي نم ةهبش ةلازإ

 ىسوم ةوينىلع ةرهابلاتايآلا كلت مهتدهاشم عم مهفالسأنأ نيبىلاعت هنآل كلذو « هريخاوف رع مهنأ

 هيلع دمحم مهّتفلاغ نم بجعتي الف هنوفلاخ و هيلع ن ريكحتيو تقو لك نودترب اوناك مالسلا هيلع

 ةالصلا هيلع دمع ريخأ اىل ( اهسداسو ) هتوبن نع رابخألا مهيتك ىف اودجو نإو مالسلاو ةالصلا
 ٠ ىحولا نع كلذ نوكي نأ بجو ةتبلا معتلاب لغتشي مل ًايمأ ناكهنأ عم صصقلا هذه نع مالسلاو

 نأ دعب تناكةعقاولا هذه نأ ( لوألا ) نالوق ةعقاولا هذه ىف نيرسفملل (« فاثلا ثحبلا )ل

 همرق ىلإ روطلا نم مالسلا هيلع ىموم عجر امل . يتمحا نب دم لاق لتقلاب لجعلا ةدبع هللا فلك



 ةيآلا . ةموقل ىموم لاق ذإ أف : ىلاعت هلو /

 نظ هومتعمس ذإ ال ول ) هلوق فو « نينمؤاا نم مكتاوخإ ىأ ( مكسفنأ اوويلطال و )"كلا هلوق

 ىأ ( مك.فنأىلع اوملسف ) هلوةكو « نيدلسملا نف مهلاثمأب ىأ (اريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا

 لإ ًاضعب مهضعب برضف نيذض اوزرب نويئاتلا لاب | نورسفملا لاق مش ضعب ىلع من

 هلوق نم ذارملا نوكيف نيبئاتلا كئلوأ لتقب نيمئاتلا كيا وأ ريغرمأ ىلاعت هللا نأ : ىناثلا هج 1 ليلا

 ةقشملا دادزت لوآلا هجولا ىف نآل برفأ ىتاثلا هجولا اذهو « لتقلل اوملستسا ىأ ( مكسفنا اولتقا)

 اوفاكاذاف مهيلع 0 نم ضعبلا ىلع ًافطع دشأ مهضعإ ناك بنذلا ىف تكرتشا اذإ ةعامجلا نآل

 لجعلادبعي مل نم رم أ هنأ : لوآلاذتاياورلا تفلتخا مثكلذىف ةقشملا تمظعاضعإ مهضعب لقي نأب

 ًافلأ نيعبس نواوتقملا ناكو « مهنم لجعلا دبع نم لتقي نأ تاقيملا روضحل نيراتخلا نيعبسلا نم

 ىموممهرمأ امل هنأ : ىناثلا . قاإ نبدم هرك ذ لوقلا اذهو « مايأ ةلالث ىلع اولتقىتح | وكر اف
 ىلع ةليبق لف نيعمتجم اوحبصأف لتتقلا ىلع اوربصيل قيثاوملا مهيلع ذخ أف اوباجأ لتقلاب مالسلا هيلع

 نوبئاتلا لاقف : فو.سلا ميدأب و ةئبلا لجعلا اوديعإ مل نيذلا الأ رشع ىنثإلاب نوره مهاتأو ةدح
 هسلجم نم ماق الجر هللا نعلف اوريصاو هللا اوقتاف فويسلا نيرهاش مكوتأ دق متاوخإ ءالؤد نإ

 ىسوم ماقو ءاسملا ىلإ ممولتقي اولد ؛نيمأ نولوةي لجر وأ ديب مهاقتا وأ مهيلا هفرط دم وأ

 ترفغدق امبيلإ ىلاعت هللا ىخوأف انه اي ةيقيلا ةيقبلا نالوقيو هللا نارعدي مالسسلا امهيلع نورهو

 ليئارسإىنب نأ : ثلاثلا . ىلكلا ةياورهذه ًافلأ نيعبسلنقااناكو لاق ؛ قينم ىلع تبنو لتق نم
 مل نم رمأف هدبع نم ىلع ركني مل نكلو هدبعي مل نم مهنمو لجعلا دبع نم مهنم : نيمسق اوناك

 هدلوو هدلأو رص 0 :/ نإ : نورسفملا لاق مث « ةدابعلاب لغتشا نم لتقب راكنالاب لغتشي

 ءاسملا ىلإ اول:ةف لتقلاب رمأ .ءادوس ةياو# ىلاسعت هللا دمر ذ هللا رمال ىضملا هنكم : مذ هراجو

 كفشاكناف ةيقيلا ةمقبلا ليكا م ون تكله براي الاقو مالسلا امهيلع نورفو ئسوم اعد ىتدع

 . مهيديأ نم رافشلا تطقسو ةاروتلا تلزنو ةباحسلا

 ؟ لتقيال ةدرلا نم بئاتلاو ةدرلا نم اوباتدق مورتقلا اوقحتسا فيك ( سداسلا لاؤسلا )ل
 ةدرلانع بئاتلا لتق ىضتقي ناك مالسلا هيلع ىسو» عرش لعلف عئارشلاب فلتخي اسم كلذ با وجلا

 . موقلا كلذب ًاصاخ ناك وأ لكاا ق> ىف اماع امإ

 بارجلا ؟ هتبوت هللا لبق 0 م مهم ؛ نا ور اع نك له ( عب اسلا لاؤسلا إل

 تناكش),اوأ رضا عم ناك هلعلذ ةهفاششم باطخ ( 5 ا متلظ مكإ ) ىلاعت هلوق نآل كلذ عنتم ال
 . صيصختلا هيلإ قرطتي دق ماعلاف ماع

 ةقشمألا هذه لمحت نكي هلجال ام ىلع هيبنت هيفف ( حئرأب دنع 1 ريخ لذ ) ىلاعت هلوق امأ

 هنال لمحتلاب وأ لوآلاو ؛ةرخآلا ررضو ايندلا ررض نيب ةرئاد تناك ممئلاح نآل كلذو



 مؤ ةيآلا . ةموقل ىموم لاق ذإ و : ىلاعت هلوق

 زوحي ال : نبرسفملا نم موق لاقف هيف شانلا فاتخا : باوجلا ؟ كلذ ريغ دارملا وأ هسفن دحاو
 هيلعاوجتحاو رابجلا دبع ىضاقلا رايتخا وهوهسفن لتقب نيبئاتلا نم دحارب لكرمأ دارملا نوكي نأ
 مهسفنأولتقام مهنأ ىلع اوعمجأ نيرسفملا نأ ريسفتلا لهأ هيلع لوع ىذلا وهو :لوآلا . نيبجو
 ىضاقلا هيلع لوع ىذلا وهو : ىتاثلا . كلذ كرتب ةاصع اوراصل كلذب نيرومأ. اوناكولو مهديأب
 انم كلذ ادع امو اح 5 نأ م جرخي نأ بي اهدنع ىلا ةينبلا ضقن ره لتقلا نأ رايجلا درع

 لوقتنف لتقلا ةقيقح تفرع اذإ . زا#ا قي رط لع التق ىمس امنإ اديعب وأ ابيرق توم نأ لإ ىدؤي
 فاكملا كإذإ حلاصم اهنوكل نحت امن] ةيعرشلا تادابعلا نآأل هب ىلاعت هللا رمأي نأ زوحي ال هنإ
 ةحاصم لتقلا.ن وكي ىى>- فيلكت لاح لتقلا دعب سيلو ةليقّةسملا رومآلا ىف الإ ةحلضم نوكتن الو
 ناكاذإ هلعفي نأ نسحيف هللا لعف نم كلذ نآل هتامإلا نم ىلاعق هللا هل_عفيام فالخ اذهو هيف

 حري نأب ىلاعت هللا رمي نأ تقالخعو ميظعلا ضوعلاب فاكملا كلذ ضوعبو رخآ فاكمل احالص

 عنتمي ل ًايح لعفلا كلذ دعب قب أ هنال هيقع توملا لصحالو هناضعأ نم ًاوضع عطقي وأ هسفن

 لعفلل مسا لّقلا نأ ملف ال : لوقي نأ لئاقلو . هلبقتسملا لاعفالا ىف احالص لعفلا كلذ نوكي نأ
 ليادلاو هدعب وأ لاملا ىف امإ قوهزلا ىلإ ىدؤملا لعفلا نع ةرابع وه لب لالا ىف حورلل قهزملا

 ةدداو ةظل اد ةحارجلا كلت دعب قبو ةم.ظع ةحارج هح رخ اناسنإ لتقي ال تا واهنأ هيلع

 ىلع لدف ةقيقحلا لاعتسالا ىف لصألاو التاق ةغللا هذه لهأ لك هيمستو هني ىف ثنحي هناف تام مث
 تماس كين أو كلذ كقراوأ لاك ةمل) ىذا اود قرف لا( سا اكل مسا لتقلا مسا نأ

 نأ زاوج تبث كلذك ناكاذإو لاخلا ىف قوهزلا بقعتست ال ىتلا.ةعارجلاب زمآألا دوزو_زاو+

 ذو ال ملف لالا ىف حورال قهزملا لعفلا مسالتقلا نأ انءلس «هسفن ناسنإلا لتقي.نأب رمأألا دارب

 انب "ال هنأ مسن ال الوأ انلق , ةيلامقتسا ةحلضم نم هب رمآلا دورو ف دب ال ةلوق ؟هب رمآلا دوراو

 ةدئاف ال ذإ كلذ ىف ةحالصم الو نامإلاب هرفك ملسعإ نم 5: هنأ هيلع ليلدلاو ؛ ةحاصم نم هيف

 دوعنم دب ال هنإ تاق مل نكتلو ةحلصم نم دب ال هنأ انيس « باقعا لوصح الإ فيلكتلا كلذ نم

 «ريغلا كلذ هب عفتنياكلذب هرمأىلاعت هللاف هريغل ةحلصم هسفن هلتق نأزوال ملو ؛ هيلإ ةحلصملا كلت

 زوجي ال مل نكل . هيلا ةحاصملا دوع نم دب ال هنأ انءلس . هيلإ ميظعلا ضرعلا لصوي ىلاعت هنإ مث

 ةيلع نإف ًادغهسفن لدم نأب رمأ امل هنأ لثم« هل ةحلصم لغفلا كذب ًارومأم هنوكب هيلع نإ لاعب نأ

 تالاهتحالا هذه تناكاذإو ؛ دغلا دورو ىلإ نامزلا كلذ نم حتابقلا كرت ىلإ هل ًايعاد ريصي كلذب

 بكي اذه ىلعو « ىوذأ نورسفملا هيلع لوع ىذأا لواللا هجولأ لب ع ىضاقلا لاق ام طقس ةنكع

 نأب نييئاتلا كد نم دوعأو كا رمأ لاقي نأ ل والا 0 نامجو هيف م“ 3 اهرهاظ نع ةيآلا فرص

 - 0 ا 1 1 نا 2 م
 رخأ عموم َق هلودل رهو أضعب محضعإ لتقل علا ) َُس ظل أواتقا : هل وو اضع 0 لتش

 3 4 0 0 لا اوما نك 0 1 0-5 1 م" 0

 ليثو 5 ةددحاولا سمن 6 نينمؤملا لأ هم.مدعتو أضع مضل لتش هانعمو ) مسقتأ اولتقنت الو 1

 4 م رخل 2 ١



 ةيآلا . هموقل ىماوم لاق ذإو : ىلاعت هلو /

 « ملظلا ٍظعأ نم دبآلا ررض ىلإ ىدؤب ام نآل مهسفنأب اورضأ دق اوناكلجعلا اودبع ايلف ءأبط
 ملظدنإ هقالطإ موب الثل ديقي نأ هقح م مظلا اذه نكل ( ميظع مظل كرشلا نإ ) ىلاعت لاق كلذلو

 . ( مسفنأ متلظ مك] ) لاق كلذلف « ىدعتي ام لظلا ىف لصآلا نآل ريغلا
 ول مهنال ردقلا اذهب مهسفنأ اوءلظي مل منال فذح هيفف ( لجعلا َ ذاختاب ) ىلاعت هلوق امأ

 ةيآلا ةمدقمتاد امل نكل ؛ أطِ] لجعلا 1 ذاختاب دارملاف « ًايلظ مبلعف نكي مل اه هولمحي لو هوذختا

 . فذهلا نس> فوذه#لا ذه ىلع

 . تالاؤس هيفف ( مكسفنأ اولتقاف مكثراب ىلإ اوبوتف ) ىلاعت هلوق امأ

 ةرسفمةبوتلا نوك ىضتقي ( مكسفنأ اواتقاف مكئراب ىلإ اوبوتف ) ىلاعت هلوق« لوآلا لاؤسلا ١
 لسغيف هعضاوم رووطاا عضي ىتح مكدحأ ةالص هللا لبقي ال » مالسلا هيلع هلوق نأ كسفنلا لتقب
 لطاب كلذ نكللو نيديلاو هجولا لسغب رسفم هعضاوم رورطلا عضو نأ ىضتقي « هدب م هبجو

 كللذو كلذ دعب هلثمب ىأ,ال نأ ىلع مزعلاو ىضم ىذلا حيبقلا لعفلا ىلع مدنلا نع ةرابع ةيوتلا نآل
 ةبوتلا ريسفت دارها سيل باوجلاو ؟ هب هريسفت زوج فيكف هل مزاتسم ريغو سفنلا لتقل رياغم
 ىلاعت هللا نال كلذك ناكامإو سفنلا لتَقِب الإ لصحت الو مت ال مهتبوت نأ ناني ]ب نسقنلا لد

 ميسي الإ هتبوت مآ ال ادع لئاقلا نأ م”سفنلا لتق مهو طارش مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىح :

 ةبوتنأ مالسلا هيلع ىموم عرش نم نوكي نأ عنتمي الف هولتقي وأ لوتقملا ءايلوأ ىضري ىتح سفنلا

 يك ازا ءىثلا كلذ مسا هيلع قلطي دق ءىثاا طرش لوقنف اذه تبث اذأ . لتقلاب الإ متت ال دترملا

 . انهه اذكف هب الإ متت ال كتبوت نأ ىنعي تبصغ امدر كتبوت نأ ةبوتاا دصق اذإ بصاغلل لاقي '

 ءىرابلل الإ نوكتت ال ةبوتلاو ( راب ىلإ اوبوتف ) ىلاعت هلوق ىنعم ام (« قاثلا لاؤساا ١
 متن باقلا نعال ةبوتلا مترهظأ ول مهل لاق هنأك ةبوتلا ىف ءايرلا نع ىههنلا هنم دارملا : باوجلاو
 مناف , هيف ةدئاذ ال امم كلذو سانلا ىلإ مرت انإو ( ركر يض ىلع علطم وه ىذلا هللا ىلإ مثبت ام

 . هللا ىلإ اوبوتت نأ بجو هللا ىلإ متبنذأ اذإ

 ىذلأ وه ءىرانلا : باوجلاو ؟ ءىرابلا ركذب عضوملا اذه صتخا فيك 4 ثلاثلا لاؤسلا 0

 ضعل نع هضعل آزيمتمو ) توافت لن نمرلا قلخ ىف ىرت ام ) توافتلا 0 قالا قاخ

 نم ةدايعلاب قحأ وبف كلذك ناك نم نأ ىلع ًابيبنت كلذ ناكف ةنيابتملا روصلاوةفلتخلا لاكشالاب

 ! ةوابغلاا ف'لثملا هنأ ترضي ئذلا نقبل

 : باوجلا ؟( اولتقاف ) هلوق ىف ءافلاو ( اوبوتف ) هلوق ىف ءافاا نيب قرفلا ام : عبارلا لاؤسلا

 هلوةىنعف ةيوتلا ماسك نم لتقلا نال بيقعتلل ةيناثلاو ةبوتلا باس ملظلا نال كعلا ىلوأللا ءافلا نأ

 مكتبوتل ةمنت لتقلا ةبوتلا اوعبتأف ىأ (اوبوتف)
 لكل تقي نأ نم هرهاظ هيضتقي ام وهأ ( مكسفنأ اولتقاف ) هلوقب دارملا ام . سماخلا لاؤسلا
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 اونو لجمْا م ا ما 1 5 دل هموُعل ل

 مكي بَ مكنرأب دن 0 ل 6-00 كلذ م 1 ا 31
 2 هَ ري سو لرإ مص

 «ه4د ميحرلا باوتلا وه هنإ

 لإ اري وتت ىلدعلا مك ذاختاب مكسفنأ م ةءلظ مكنإ موق اي هموقل ىنوم لاقذإو ) ىلاعت هلوق

 6 ميحرلا باوتلا وه 15 مكيلع باتف مكئراب دنع مل ريخ كلذ مكسفنأ اولتقاف مكئراب

 نم مدقت امع ةعطقنم اهدمب امو ةيآلا هذه : نيرسفملا ضعب لاق سماخلا ماعنإلا اذه نأ ملعا
 :اهدجأ هوجو نم'ب يعض اذهزو ةقمذ؛ نروكي ال لتملاو لتقلاب لمآ اعل «كلذو معنلاب يكن

 نم كلذو ميظعلا بنذلا كلذ نع نوصلختي هب ام ىلع مههبن مث « مهبنذ مظع ىلع مهوبن ىلاعت هللا نأ

 ةمعنلا هذه مهيلع ددعي نأبف ةيويندلا 0 مييلع ددع دق ىلاعت هللا ناك اذإو « نيدلا ىف معنلا مظعأ

 ةيصعملا رك ذ ةءدقمب الإ ابفصو ن 5م امل ةبوتلا هذه ةيفيك ىهو ةمعنلا هذه نإ مث مش :«ىلوأ ةنيدلا

 ريك ذتلا زا هللا مث ىف ًادودعم ةيآلا هذه هتنوضت ام لك راصف . ةدعنلا ماع نم ًاضيأ اه نك ذ ناك

 كلذ ناكف ةيلكللاب مهئانف لبق مهنع رمآلا كلذ عفر لتقلاب مهرمأ امل ىلاعت هللا نأ اهيناثو . اهب

 ؛ مالسااو ةالصلا هيلع دمت نامز ىف نيدوجو» اوناكن يذلا قح ىفو « نيقابلا كل وأ ق> ىف ةمعذ

 نانتمالا ضرعم ىف هداريإ نس ءانباألا كئلوأ دجو امل مهئابآ نع لّقلا عفر هنأ الول ىلاعت هنآل

 ام كئلوأ ةبوت نأ نيب امل ىلاعت هنأ : اهثلاثو  مالسلاو ةالصلا هيلع دم نامز ىف نيرضاحلا ىلع
 لتقلا ىلإ ةبوتلا ىف نآلا 7 ةجايبال مه لوي ناكمالسلاو ةالصلا هيلع ادم نأ عملتقلاب الإ تمت

 ىلع ايد ةبوتلا كلت ىف ديدمشتلا ناب ناكف م حنامإ هللا لبق مت 0 -آ و مكر فك نع متعجر نإ لب

 تاولصد#ةمألل ًاديدش ا نغرت هيف نأ ؛ اهعبا رو. ةئيملا ةلبسلا ةبوت / هذه لثم لوبقب 5 ماعنإلا

 اهتقشم ةياهن عم ةبوتلا كلت ىف اوبغر امل مالسلا هيلع ىسوم ةمأ نإف ؛ ةبوتلا ىف هيلع همالسو هللا

 بيغرت نأ مواعمو . ىلوأ ناكمدنلا در ىه ىنلا ةبوتلا ىف انم دحاولا بغري نالف سفنلا ىلع

 . معنلا مظعأ نم ةمهملا ةحاصملا وه اف ناسسنإلا

 ع ايانللياهعرتال وة راق نامل ذاو ىأ ( همرقل ىسموم لاق ذإو ) ىلاعت هلرقأ 87

 ىف نيرسفمللو ( كسفنأ متدلظ مكنإ ( موق أي , لجعلا اوذذا 508 ة مث أرف ه ةبر دعو ىذلا دعو ل نم

 مدرطلا هيلع ىدهوم دوع ىلع ةماقإلاب بجاولا باو هلأ مسقنأ مث 22 من: م 3 ملظلا

 الو العال ةرضذم عفد الو عفن هيف ل قدحتسع لل ىذلا أ رارمإلا وه مظلا نأ : ىناثلاو
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 ربرقت امأو . هعورفو نيدلا لوصأ ناب وهو ةاروتلا فام ضعب ناقرفلا نم دارملاف « لطابلا
 هيلع ىموم ىتوأ ام ناقرفلا نم دارملا نروكحي نأ ( اهدحأ )هوجو نف ثلاثلا لامتحالا

 : اهيناثو : لطابلاو قحلا نيب تقرف امال ناقرفلاب تيمسو تايآلا رئاسو اصعلاو ديلا نم مالسلا

 ىلاعت لاق ؛ نوعرف موق ىلع ليئارسإ ىنب هللا هاتآ ىذلا جرفلاو رصنلا ناقرفلا نم دارملا نوكي نأ

 «ردب موي هللا هاتآ ىذلا رصنلا دارملاو ( ناعما قتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو )

 هبحاصو ىلوتسملا وه نوكي نأ ىف نيمصالا نم دحاو لك عقوتي رصنلا رووظ لبق نآل كلذو

 بذاكلا عمطلا نم قداصلا عمطلا قرفناو حوجرملا نم حجارلا زيمت رصنلا ربظ اذاف رووقملا وه

 ًاروك ذمراص دق اذهف تلق نافذ . مالسلا هيلع ىمومل رحبلا قارفنا وه ناقرفلا برطق لاق : اهللاثو

 الإ قيلي ال ( نودت,ت مكلعل ) كلذ دعب ىلاعت هلوقف اميل مكب انقرف ذإو ) ىلاعت هلوق ىف
 ىف نيب مل ىلا#عت هنأ لوألا نع باوجلا تلف . ىدهلا بيقع الإ رك ذي ال كلذ نآل باتكلاب

 كلذ نيب ةيآلا هذه ىفو « مالسلا هيلع ىسوم لجل ناك كلذ نأ ( رحبلا مكب انقرف ذإو ) ىلاعت هلوق
 امل انأ دارملا لعلف لئالدلا نم ناكر حبلا قرف نأ ىناثلا نعو « صيصنتلا ليبس ىلع صيصختلا

 كلذو مالسلا هيلع ىدوم قدصو عناصلا دوجو يلع كذب اولد سا رحبلا ناقرف ىموم انينآ

 هانا هنأ نيب ىلاعت هن اكف ةلالدلا هب دارب كةاجنلاو زوفلا هب داري دق ىدهلاف ًاضيأؤ ةيادملاىه

 نم نأ ملعاو . ةلجاع ةمعن مصخلا نم مهصالخ هب لصح ىذلا ناقرفلاو نيدلا ىف ةمعن باتكلا

 نآآل لطاب كلذو مالسلا هيلع ىسوم ىلع لزنأ هنأو « نآرقلا وه ناقرفلا نأ نظف طاغ نم سانلا

 نآرقلاب ظفللا اذه ضيصختاهجو الف كلذكلياد لكو لطابلاو قملا نيب قرفي ىذلا وه ناقرفلا

 ناقرفلا لو هيلعهللا ىلص ادم انيآو ةاروتلا ىنعي (باتكلا ىسوم انيتآ ذإو) ىنعملا نورخآ لاقو

 فارطقو يلعن و”ءارقلا ودتلا ءالع" نمل وعلا اذه ىلإ لام دقو  باتكلا لهز اي هي اوذتم يل

 .هبلإ هيلا ةجاح نبع نم ديدش فسعت اَذَهَو

 ةلزتءملا تلدتساو « ءادتهالا ريسفتو لعل ريسفت مدقت دقف ( نودتهت مكلعل ) ىلاعت هلوق امأو

 دارأ لاق نم لوق لطبي كلذو لكلا نم ءادتهالا دارأ ىلاعت هللا نأ ىلع ( نودنرت مكلعل ) هلوقب

 نميف لالضلاو ىدس:م نميف « ءادتهالا قاخي ىلاعت هنأ مهدنع ناكاذاف أضيأو « رفاكلا نم رفكلا

 ءادتهالا نأ مولعمو ( نودتهت مكلعل ) لوقيو ناقرفلاو باتتكسلا لزني نأ ىف ةدئافلا اف ء لضي

 ولو «ءادتهالا لصحلا باتك الو ءادتهالا قاخ ول هيف بتكسلا لازنإل ريثأت الف , هقلخ ناكاذإ

 فيكف ؛ءادتهالا لصح امل مهيف ءادتهال قاخي ملو باتك فلأ دحاولا باتكلا نم الدب لزنأ

 عم ىصحت ال ًارار» مدقت دق مالكلا اذه نأ ملعاو ؟ اودتت ىكل باتكلا تازنأ لوقي نأ زوي

 ْ لعأ هللاو باوجلا



 ابا/ ةلالا !:لياعكتلا لبو نق[ ذإ و3: الط هلت
 م 7 ةسصبو ع او ضاحي 0 ريس

 «ه8+ نودتمت ملعل ناقرفلاو ا 0 5 و

 منايتإ بيسب ككنع انوفع مث دارملا ةلزتعملا تلاقف (كلذ دعب نم مكنع انوفع مث ) ىلاعت هلوق م

 القمع بجاو ةبوتلا لوبق نأ ( لوآلا ) نيوجو نم فيعض اذهو : أضعب مهضعب لتق ىهو ةبوتلاب
 ماعنالا باب نم دعي ال بجاولا ءادأ نال ماعنالا ضرعم ىف هدع زاج امل كلذ دارملا ناكولف
 باقعلا طاقسإل مسا وفعلا نأ ( ىناشلا ) مهيلع ىلاعت هللا معن ديدعت تانآلا هذه نم دوصقملاو

 بيذعت هل ري مل ال ملاظلا نأ ىرت الأ ًاوفع ىمسي ال كاذف هطاقسإ بي ام طاقسإ امأف قحتسملا
 لوقنف اذه تبث اذإو ءانهه اذكف ًاوفع كرثلا كلذ ىمسي ال باذءلا كلذ كرت اذإف ٠ مولظملا

 اذإو ( مكسفنأ اولتقاف مكثراب ىلإ اوبوتف ) ىلاعت هلوقل ةروصلا هذه ىف ةبوتلا لوصح ىف كشاال

 هنأ ًاضيأ ثبث كلذ تبث اذإو ء القع بجاو ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع ةيآلا هذه تاد كلذك ناك
 اذإو « ةلزتعملا لوقف الخ ًاضيأ كلذو « ًاعرشو القع هباقع زو< نم باقع طقسأ دق ىلاعت
 ةمأ ريخ ) مهنأ عم لي دمع ةمأ قاسف نع وفعي نآللف ىسوم موق رافك نع افع ىلاعت هنأ تبث

 :لوأ ناك( سانلل تجرخأ

 مكلعل ) هلوق ىف مدقتدق « لعل » ريسفت ىف مالكلا نأ معاف ( نوركشت مكلعل ) ىلاعت هلوق امأ

 ةلزتعملا تلاق مث « ىلاعت هللا ءاش نإ.ىجيسو ليوطفهتيهامو ركشلا ةقيقح ىف مالكلا امأو ( نوقتت

 مهنم دري ل ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو ؛ اوركشي ىكل مذخاؤب ملو مهنع افعامبإ هنأ نيب ىلاعت هنإ

 ةيعادرك اشلل لصح نأ طرشب ام كلذ دارال ركشلامهنم ىلاعت هللا دارأ ول : باوجلاو , ركشلا الإ

 ديعلا نم طرشلا اذه ناكنإف طرشلااذبم كلذ دارأ ول ذإ لطاب]وآلاو « طرشنا اذهب الوأ ركشلا

 ةلاحنال ركشلا لصح ىعادلا هللا قاخ ثيحل هللا نم ناكنإو ٠ ىرخأ ةيعاد ىلإ ةيعادلا راقتفا مزل
 ركشلا لوصح دارأ نإو ةلزتعملا لوق دض كلذو ؛ ركشا لوصح لاحتسا ىعادلا قلخي مل ثيحو

 دراو لاكشإلا نأ تبثف لاحم ىعادلا نودي لعفلا نآل لاخلا هنم دارأ دةف ةيعادلا هذه ريغ نم هنم

 : لعأ هللأو ًاضيأ مييلع

 ( نودتمت مكلعل ناقرفلاو باتنكللا ىموم انينآ ذإو ل ىلاعت هلوق
 نوكي نأو ةاروتلا وه نوكي نأ لمتح ناقرفلا نم دارملاو عبارلا ماعنإلا وه اذه نأ معا

 اميلع ديزم ال ةثالث ماسفأ هذبف ةاروتلا نع ًاجراخ ًائيش نوكحي نأو ةاروتلا ىف الخاد ًائيش
 ىلا نب قذف ناهد ابن وكول ذم اناتك اجرك نادت احا
 هريظنو ةءارجلاو دوجلا نيب عاجلا لجرلا ديرت ثيللاو ثيغلا ثناز كلك" ل" 17

 فاثلا لامث>الا ريرقت امأو ( ًاركذو ءايضو ناقرفلا نورهو ىموم انيتآ دقلو ) ىلاغت هلوق

 نم ازيمتم قلا ربظ نابأ اذإ هنا نيدلا نايب نم ةاروتلا ىف ام ناقرفلا نم دارا نوكي نأ وهف
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 ريخ ةمآألا هذه نأ ىلع لدب كلذو « ةميظعلا ةيوقلا تاهبشلاب اورتخي مل ةقيقدلا لئالدلا ىلإ ًازجعم
 ةياكحلا هذه رك ذ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ( اهبناثو ) مهنم ًارطاخ ىكزأو الّقع لكأو كئلوأ نم
 هيف ( اهثلاثو ) ىحوللا نم اهدافتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدي كلذو ؛ ًاملع ملعقي م هنأ عم

 ةمان ةفرعم ليلدلاب هللا اوف رع مهنأ ول ماوقاألا كئلوأ ناف لئالدلاب لبجلاو ديلقتلا نم ميظع ريذحت

 برعلا ىرشم نم دهاشي ناكا_ للك ىنلا ةيلست ىف ( اهعبارو ) ىرماسلا ةيبش ىف اوعقو امل

 ةالصلا هيلع ىموم ربص كلذ ىلع ربصلاب هرمأ ىلاعت هنأكو هيلع فالخلاب ىراصنلاو دوهللاو
 ةبيجعلا تازجعملا مهارأو نوعرف نم هللا مبصاخ نأ دعب مهناف ةدكسنلا ةعفاولا هذه ىف مالسلاو

 ربص مالسااهيلع ىنوم نإ مث , ةكيكرلا ةهيشلا كلتب اورتغا تقولا كلذ ىلإ ىسوم رورظ لوأ نم
 دشأ نأ ( امسماخو ) ىلوأ كلذ ناكهموق ةيذأ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع د# ربصي نآلف كلذ لع
 نورختفي اسعإ ءالؤه نإ لاق ىلاعت هناكف دوييلا مث هل ةوادعو كم لوسرلا عم ةلداجم سانلا

 .فالخالا ءالؤه فيكف دحلا اذهىلإ دانعلاو ةلاهجلاو ةدالبلا ىف اوناك مهفالسأ نإ مث « مهفالسأب

 : ثاحأ هيفف ( نوملاظ متنأو ) ىلاعت هلوق امأ

 ةغالا لصأ ىف مظلا لسم وبأ لاق ( لوألا ) نابجو هيفو ملظلا ريسفت ىف ( لوألا ثحبلا ال

 ةدابع اوكرت امل مهنأ ىنعملاو ( ايش هنم ملظت ملو ابلكأ تنآ نيتنجلا اتاك) ىلاعت هللا لاق صقنلا وه

 (قاثلاو) ايندلاو نيدلا تاريخ ىف نيصقان اوراص دقف لجعلا ةدايعب اولغتشاو ترمملا ىلا قلاخلا

 هنم مظعأ ةرضم مفدو هيلع ديزي عفت كم ىلاخلا ةارسلانَع ةراسبع عرشنا فرع ف ملظلا نأ

 لجرلا نإ مث ًالاظ هلعاف ناك ةفصلا هذهب لعفلا ناك اذإف : هنظ وأ هءلع ىف ريغلا نع قاقحتسالاو

 ىلاعت لاق اك ةذلوأعفن لاهلا ىف ناك نإو هسفن ملاظ هنإ ليق رانلاو باقعلا ىلإ هيدؤي ام لعف اذإ
 [كرشلا ناك] راكرش هللا ريغل مهتدابع تناكالو( هسفنل ملاظ مهنف) لاقو ( مبظع مظا كرشلا نإ )
 . ًايلظ ىعس رانلا ىلإ ًايددؤم

 هللا قاخ تسيل ىداعملا نأ ىلع ( نوملاظ متأو ) هلوقب ةازتملا تلدتسا © ىناثلا ثحبلا ال

 نم الإ مذلا قحتسا امل ىلاعت هلل ةقولخم تناكولو اهيلع مهمذ ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم ىلاعت

 نع ةرابع ةعاطلا نآل املعفب ىلاعت هلل نيعيطم اوناكلا ىلاعت هللا ةدارإب تناكول اهنأ ( اهمناثو ) اهلعف

 ببسب مذلا ىرجم ىره هيسب مذلا ناكل ىلاعت هلل اةولخم نايصعلا ناكول ( اهثلاثو ) دارملا لعف
 ضراعم وهو مذلاو حدملا لعفب كسمت اذه : باوجلاو ,ًاريصقو اليوطو ضيبأو دوسأ هنوك

 . ًارارتم كلذ ملءلاو ىعادلا ىتلأسمب

 اودافتسا ام مهنآل مهيلع الإ دوعي ال رفكللا ررض نأ ىلع هيبنت ةيآلا ىف ( ثلاثلا ثحبلاإ)

 ءايقتالا ةعاطب لاكتسالا نع هزنم هللا لالج نأ ىلع لدي كلذو ؛ مسفنأ اوملظ مهنأ الإ كلذب

 . ءايقشالا ةيصعمب صاقتنالاو



 نو ةيآلا . ىسوم اندعاو ْذِإو : ىلاع هلوق

 ةاروتلا لازنإل تاقيملا روض>ح ىسوم دعو أمل ىلاعت هناأل ( مث ) ةظفل ركذ امتإ : لوآلا ثدبلا

 كلذ نوكسيل ليئارسإ ىبب ةليضفو مالسلا هيلع ىموم ةجرد كلذ ىف ربظأو . نيعبسلا ةرضح هيلع
 اوتأ ايلف معنلا مظعأ نم كلذ ناك« نيدلل ةلكنتو نيبئاغلل ًافيرعتو مهتجرد ولع ىلع نيرضاحلا ًاريبفت

 تنسحأ ىتنإ لوقي نك وهف بجعتلا لع ىف كلذ ناك رفكلاو لوجلا عاونأ حبقأب كلذ بيقع
 .ءاذبإلاو ءوسلاب قدصقت كنإ مث ءاذكو اذك تاعفو كيلإ

 لازنإ مالسلا هيلع ىسوم دعوو نوءرف قرغأ ال ىلاعت هللا نإ ريسلا لهأ لاق : ىناثلا تحبلا

 الف ( نيدسفملا ليبس عبتت الو حلصأو ىوق ىف ىنفلخا ) نوره هيخال ىسوم لاق هيلع ةاروتلا

 لاق طبقلا نم هوراعتسا ىذلا ىلحلاو بارثلا ليئارسإ ىنب عم قب دق ناكو ؛ روطلا ىلإ ىسوم بهذ
 قيرمانتلا تاكو اظرف ل 1 زال اوقاف مكن لحت ال ىلحلاو بارثلا هذه نإ نوره مهل

 ىلع مدقت نيح مالسلا هيلع ليربج ةياد رفاح ىلإ رظذ رحبلا ىف مالسلا هيلع ىموم عم هريسم ف

 هع ناكام' ذجأ ىكاشلا,ل] مث «ةبادلا كلت رفاح بارت نم ةضبق ضبقف رحبلا لوخد ىف نوعرف

 موةلللاقف راوخلا هنئاكت وص هنم جرم هيف بارقلا كلذ تأأو الي هنم روصو ةضفلاو بهذلا نم

 عمجا : لوقي نأ لئاقلو ةياورلا ىف ام اذبف مهسفنال اهلل موقلا هذذتاف ( ىسوم هلإو طإ اذه )

 : هوجول كلذك ةياكحلا هذهو لقعلا ةبيدبب هداسف ملعي ام ىلع اوقفتي نأ زوي ال ءالقعلا نم ميظعلا
 الو سحب الو كرحتب ال ىذلا بهذلا نم ذختملا نصل نأ هلقع ةهيدبب ملعي لفاع لك نأ : اهدحأ

 زيجتلا اذه نكيل ولاذاوخ نم ريظ هنا فهو + ضيا و تاوسسلا هل تل كل الا ل

 اودهاش دق اوناك مولا نأ : اهيناثو .٠ ا هنوك ىف ءالقعلا نم دحأ بلق ىف ةهبش نوكي نأ حاصيال

 قدصو عناصلا ىلع ةلالدلا ىف ءاجلإلا دح نم ةبيرق نوكنت ىتلا ةرهاقلا تازجعملا_.رم كلذ لبق
 كلذ نمراوارودص نأ عموةرورضلا دح ىلإ امغوابو ةلالدلا هذه ةوق عبف « مالسلا هيلع ىموم

 باولو ؛ناخ] توما مسجلا كلذ نوك ىف ةهيش ىضتقي نأ ليحتسي بهذلا نم ذختملا لجعلا
 موقلا ىلإ قلأ ىرماسلا نإ لاقي نأ وهو ؛ دحاو هجو ىلع الإ اهحيحصت نكمي ال ةعقاولا هذه
 ردقي ناكو ةيكلف ىوق لع تامسلط ذختي ناك هنآل هب أ ام ىلع ردق امنإ مالسلا هيلع ىسوم نأ

 حورو همسلط لثم مسلط كل ذذغأ انأو : موقلل ىرماسلا لاقف ء تازجعملا هذه ىلع اهتطساو

 مالسلا هيلعىم وهلثم اوريصي نأ ىف مهعمطأف بيع توص هنم جرخ ثيحب هلعج نأب:كلذ مهيلع
 ماسجاألا ضعي ىف هلإلا لولح اوزوجخل ةيلواحو ةمسجم اوناكموقلا لعل وأ « قراوخلاب نايتالا ىف

 . ةيشلا كلت ىف اوعقو كلذلذ

 هيلع هللا ىلص دم ةمأ نأ ىلع لدن اهنأ : اهدحأ : دئاوذ اهيف ةصقلا هذه ( ثلاثلا ثحبلا ل
 ةبيشلا هذهب اورتغا ةرهاقلا نيهارباا كلت اودهاش مهنأ عم دوهلا كئاوأ نآل ٠ ممآلا ريخ ملسو

 نآرَقلا نوك ةفرعم يف نوجاتح مهنأ عم مهناف ملسو هيلع هللا لص دمع ةمأ امأو « ًادج ةكيكرلا



 ةنآلا + | وملاوم انؤغانونذإ ىن: لاعقكهلاوق ؛/

 ًادج نادساف نيلواألا نيبجولا نأ ملعاو .رجيشلاو ءامللا وهو هيف بيصأ ىذلا ناكملا مساب ىمسف

 مهدارم نوكسي نأ زوجي الف برعلا ةغلب نوملكتي اوناكام طبقلاو ليئارسإ ىنب نلف لوآلا امأ

 هجولا وه برقألاو تاذلا ىف ىنعم ديف,ال ملعلا مساو ملع مسا ةظفللا هذه نلف ىناثلا امأو « كلذ

 نب رمصي نب نارمع نب ىسوم وهف ملسو هيلع هللا ىلص هبسن امأف سانلا نيب داتعم ىمأ وهو ثلاثلا
 هيفف ( ةليل نيعبرأ ) ىلاعت هلوق امأ . مالسلا مهيلع مهاربا نبا قا نب بوةعي نب ىوال نب ثهاق

 : ثاحأ

 ميينأ نيملاس رحبلا نم انجرخ نإ ليئارسإ ىببل لاق مالسلا هيلع ىموم نأ : لوآلا ثحبلا

 ىبب رحبلا ىسوم زواج اسلفء كرتلاو لعفلا نم يلع بج ام هيف - نيب باتكب هللا دنع نرمم

 مثدعوو هير ىلإ بهذف دوعوملا باتكلا كالذي اندثا ىموم اي : اولاق نوعرف هللا ف غو ليئارنإ

 نيعبرأ هير تاقيم مف رشعب اهانممتأو ةليل نيثالث ىموم اندعاوو ) ىلاعت هلو كلذو ةليل نيعبرأ

 ؛ حاولألا ىف هيلع ةاروتلا هللا لزنأو ةليل نيعبرأ روطلا ىلع ثكمو نوره مبيلع فاختساو ( ةليل

 ةيلاعلا و بأ لاق« مقل ريرص هعمشأو ةطساوريغ نم هملكو اين برلا هبرقف دجربزنم حاولآلا تناكو

 : روطلا نم طبه ىّتح ةليل نيعبرألا ىف اثدح ثدح ل هنأ انغابو

 : ىلامللا قم أدبت روهشلا نآل ةليل نيءبرأ لاق امنإ : ىنالا ثحبلا

 ءاضقنا ىو اندعاو ةانعم ( ةليل نيعيرأ ىسوم اندعاو ذإو ) ىلا بعت هلوق : ثلاثلا ثحبلا
 دا لصاحلاو  نيعبرالا مامت ىأ «نالف جرخ لزم اعود نوكيرأ مولا : مرقك ةليل نيعب رأ

 ءاضقنا دارملا سياف ًاضيأو ( ةيرقلا لأساو ) ىلاعت هلوق ىف اء هماقتم هيلإ فاضملا ماقأو فاضملا

 نار هللا درو لوألا رثعلا و ةدعفلا ىذ نم نورذلثلا وهأو انمعمت ناحل رأ "لب ٠ ناك نعت رأ أ

 اندعاو ذإو ) ىلاعت هلوقف أضيأو « نوعبرألا هذه وه دارالا نأب املاع ناكمالسلا هيلع ىموم
 هذه لبجلا ىلإ ءىجب نأ نيعبرآلا هذه لبق دعو هنأ دارملا نوكي نأ لمتحت ( ةايل نيَدِبَرأ ىثوم

 نيعب رآلا هذه لبا ىلإ ءىحجي نأب رمأ هنأ دار لا نوكي نألمتحو « ةاروتلا هيلع لزنت ىتح نيعيرألا
 : رابخألاب ليأتملا وه ىاثلا لامجحالا اذهو « ةأروتلا كلذ دمإ هيلع لزنتس هنأب دعوو

 لوأ نم تناك ةدعاوملا نأ ديفي ( ةليل نيءبرأ ىسوم اندعاو ذإو ) انبه هلوق : عبارلا ثحبلا

 نأ ديفي .( رشعب اهانممتأو. ةليل نيثالث ىمومراندعاوو فارعألا ىف هلوقو : نيعبرألا ىلع رمآلا
 لاقف يرصتلا نييللا ,باجأ .؟ امني قيفوتلا فيكف نيثالثلا لع رمأللا لوأ ىف تناك ةدعاوملا

 وهو ؛ ًاعيمج ةليل نيميرأهدعو هنككل رشعب هدعو كلذ دعب مث ةليل نيثالث ناكهدعو نأ دارملا سيل
 . ( ةلماكةريشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث ) هلوقك

 : ثاحأ هيفف ( هدعب نم لجعلا متذختا مث ) ىلاعت هلوق امأ



 و ديلا . ىموم اندعاو ذإو ىلاعت هلو
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 ٠١«« نوع متآو مدع نم لجعل متذخما مث ليك نيعبرأ ىسوم دعا ذإو

 م2152 ةرئ ءمعضصص «ع همام مرثواد مودع ير

 ه١ نوركشت هلع كلذ دعب نم منع انوع م

 هاجلا هبخل مصيو ىمعي ءىثلا بح : باوجلاو « مالسلا هيلع ىموم قدصو عناصلا دوجوب ملعلا ىلإ

 . ةكدلهملا كلت ماحتقا ىلع هلمح سيبلتلاو
 رحبلا جاومأ ماظتلا نورت مكنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف ( نورظنت متنأو ) ىلاعت هلوق امأو
 ىموم لأسف م ملاح ىلاءت هللا ميري ن نكح مالسلا هيلعىموم موق نأ را ايكو

 اورظنف موعم 93 رفو سفن فلأ ىنئامو فلأ فلأ رحبلا مهظفلف مهايإ مهري نأ هير مالسلا هيلع
 كنديب كيجنن مويلاف ) ىلاعت هلوق وهف مثرفك مؤشل مهنم ًادحاو لبقي ل رحبلا نإو نيفاط مهل

 ةربع نوكنو سانلا كاريل ءاضفلا ةعس ىلإ رحبلا قيض» نم كجرخت ىأ ( ةيآ كفلخ نا نوكستل

 ,مراصبأب موربالاوناك نإ و ممولب اقتو مهنووجاوت ثيح مهنم برقتلاب متثأو دارملا نأ ( اهتلاثو) "3
 كنز اذإ كلذ لوقت اكلاوثاقأ كف ”كبل] قاورظن كلهآ مكتب رَغ دفل كلوق'لثم#وهَو أ رقلا' لاق
 . معلا ىلإ عجار هانعمو هنوري ال اوناكنإو هنم هلهأ

 انوفع مث . نوملاظ متنأو هدمب نم لجعلا متذختا مث ةليل نيعبرأ ىتوم اندعاو ذإو )ل ىلاعت هلوق

 « نور *7 لعل كلذ دعب نم مكنع

 ذإو بوةعيو ورمع وبأ رقف (اندعاو ذإو ) ىلاعت هلوق امأف ٠ ثلاثلا ماعنإلا وه اذه نأ لعأ
 ف فلاألاب اندعاو نوقاملا أرقو هطو فارعالا قو ةروسلا هذ_-ه ىف فلأ ريغإ ىءوم اندعو

 دبالو ةلعافم ةدعاوملاو ىلاعت هللا نم ناكدعولا نآل رهاظ همجوف فلأ ريغب امأف ةثالثلا عمضاوملا
 ىسوم نم ناك هلوبقف ىلاعت هللا نم ناكنإو دعولا نأ ( اهد>أ ) هوجو هلف فلاألاب امأو : نينثا نم

 ( اهيناثو ) «كلذ لعفأ لوقي نأو دب ال دعولل لباقلا نآل دعولا هبشي دعولا لوبقو مالسلا هيلع

 نيب ىرج ىمأ هنأ ( !ملاثو ) هللا دهاعي هانعم نركب هللا دعي ىدآلا نوكي نأ دعبي ال لافقلا لاق
 ءىجلا هللا دعو وهو ىحولا هدعوملاءتهللا نأ ىوقألا وهو ( امعبارو ) اندعاو لاقي نأ زاخ نينثا

 سام نم تذخأ ةيلصأ هف ميملاو ىلعف هلذو ( اهدحأ ) هوجو هيفف ىسوم امأ : روطلا ىلإ تاقيبلل

 ةدئاز هيف 0 لعفم هنزو ( اهناثو) كلذك مالسلا هيلع ىموم ناكو هتيشم ىف رتخت اذإ سيم

 اهنأ : اهثلاثو , هعلصل كلذب ىمس هنأاكو قرولا نم اهلع ام تذخأ اذإ ةرجشلا تيسوأ ره وهو

 نال كلذ ىمس امنإو ءرجشلا وه ىنو « مهناسلب ءاملا وه وف ةيناربعلاب نيتماك نم ةبك سم ةملك

 هتاخدأ ىتح رحبلا جاومأ هتعفدف رحبلا ىف هتقلأف نوعرف نم هيلع تفاخ ني> توباتلا ىف هتلعج همأ
 هنذخأف توباتلا ندج وف ناستغي نوعرف.ةأرما ةينبأ ئراوج تجر نوعرف تيب دنع راثأ نيب

 رخو



 ةيآلا . رحبلا مكب انقرف ذإو : ىلاعت هلو ذ

 ىلاعت هن اكف ىرورضلا للعلا ند برقت مالسلا هيلع ىموم قدص ىلعو ميكحلا عئاصلا دوجو ىلع
 مهل ًايعاد راص كلذ اونياع امل مهنأ ( اسيهناثو ) قامثلا لالدتسالاو قيقدلا رظنلا لمحت مهنع عفر
 بيدك كرت لإ نوءرف موقل ايعاد كلذ راصو هل دايقنإلاو ىموم قيدصت ىلع تابثلا ىلإ

 هناف هللا ديب رومآلا نأ اوفرع مهنأ (اهئلاثو ) نوعرف بيذكتت ىلع مادقإلاو مالسلا هيلع ىموم
 ىف ىلاعت هللا نإ مث« ليئارس] ىنبب تناكاسمم دشأ ةدش الو نوعرفل ناكامب لأ ايندلا ىف رعال

 ايندلا قئالع نع بلقلا عاطقنا بجوي كلذو « ًازيزع ليلذلاو اليلذ زيزعلا لعج ةدحاو ةظحل

 هالي دمحةمال ةلصاخلا معنلا امأو ء رومآلا لكىف هيلع لكوتلاو قااخلا ةمدخ ىلع ةيلكلاب لابفإلاو

 ًامولعم ناك نال باتكلا لهأ ىلع تلظط دمحم ةجحلاكهنأ ( اهدحأ ) ةريثكف ةصقلا هذه رك ذ نم

 اذاف باتكلا لهأ طلاخم ملو بتكي ملو أرقي مل ايمأ ناكهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمع لاح نم
 قدا هزأو حولا نع ايخأ هنأ/] ويلعا!بتكلا نم الإ معي الام ةلصفملا مثرابخأ نم مهيلع دروأ

 ىرجام انروصت اذإ انأ ( اهيناثو) هقيدصت ىف انل ةجحو دوويلا ىلع مالسلا هيلع هل ةجح كلذ راصف

 هعاطأ نمو ةرخآلاو ايندلا ىف قش هللا فااخ نم نأ انيلع ةميظعلا روماألا هذه نه مييلعو مل

 ةمأ نأ ( اهتلاثو ) ةيصعملا نع ًارفنمو ةعاطلا ىف انل ًابغرم كلذ راصف ةرخآلاو ايندلا ىف دعس دقف

 ىموم اوفلاخ دقف ةرهابلا نيهاربلاو ةرهاظاا تازجمملا هذهب اوصخ مهنأ عم مالسلا هيلع ىموم
 مهتزجعم نأ عف لطم دمع ةمأ امأو ( ةملآ مهل اكأذإ انل لعجا ) اولاق ىتح رومأ ىف مالسلا هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحل اوداقنا ةقيقدلا لئالدلاب الإ ازجعم هنوك فرعي إل ىذلا نآرقلا ىه

 هيلعىسوم ةمأ نم لضفأ ملسو هيلع هللا لص دمحم ةمأ نأ ىلع لدي اذهو « ةتبلا نم 3 هوفلاخ امو

 :نالاؤس ةيآلا لع قبو . مالسلا

 قدص ىلع ةلالدلا ىفو رداقلا عناصلا دوجو ىلع ةلالدلا ىف رحبلا قلف نأ ( لوآلا لاؤسلا

 ؛ رهاظف انلوق ىلع امأ باوجلاو ؟ فيلكتلا نامز ىف هلعف زوج فيكف ىرورضلا سالاك نوم

 صتخيو ءاكذلاو ةنطفلا نع دعبي نم نيفلكسملا ىف نأب ىلكلا ب اولا ىعيكلا ب اجأ دقف ةلزتعملا امأو
 رخبلا قافك ماظعلا تايآلا ةنياعم ىلإ هببقتلا ىف اوجاتحاف كلذك اوناكليئارسإ ىنب ةماعو ةدإلبلاب
 اولاقف ملل مانصأ ىلع نوفكسعي موقب اورم كلذ دعب مهنأ ىرت الأ «ىتوملا ءايحإو روطلا عفرو
 ىف لاكاا ةياج ىف اوناك مهنال كلذ فالخب مهلا برعلا امأو ( ةملآ ممل اي الإ انل لعجا ىسوماي )

 . ةفيطللا تازجعملاو ةقيقدلا لئالدلا ىلع مهعم ىلاعت هللا ىصتقا مرج الف لوقعلا

 كلذ نأ لدي نوادي الف الفا ناكو نحكتلا قاف اهانع الل لا ءواو طرف" نأ ( ىلثلا لاؤسلا ١

 ؟ كلذ عم رفكحلا ىلع قب فيكف نيرداقلا رئاسل فااخم ملاع رداق نم دب ال لب هلعف نم ناك ام

 كلذ فرع اذاف تلق . دوحجلاو دانعلا ليبس ىلع ًارفاك ناك هنأ الإ هبرب ًافراع ناكهنإ تلق ناف

 رطضملاك ةعاساا كلل: ىف ناكهنأ عم رحبلا لوخدو ةكلهملا ىف هسفن طيروت راختسا فيكف هبلقب
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 ( نيقرشم مهوعبتأف )ىلاعق هلوقوهو .اراهن مهوعبتفناصح سرف ىلع مهنم دحاو لك سفن فلأ انثامو
 نإ الك) ىسوم لاقف ( نوكردمل انإ ىموم بادكأ لاق ناعما ىءارت ايلف ) سمشلا عولط دعب ىأ

 لانقف كبر كرمأ نبأ : نون نب عشوي هل لاق رحبلا أو ىموم مهب راس اءلف ( نيدهيس ىفر ىعم

 ىتح ءاملا ىف ىثمي ناكف رحبلا ىف هسرف نون نب عشوب محقأف رحبلا ىلإ راشأو كمامأ ىلإ ىموم

 لاقف , رحبلا لام ؟ كبر كرمأ نأ ىتوم اب هل لاقو عجر مث هيلع وهو سرفلا حبسف رمغلا غلب

 ناكف قافناف رحبلا كاصعب برضا نأ ) هيلإ هللا ىحوأف تارم ثالث كلذ لعفف تبذك ام هللاو

 ناكف لخدا هل لاقف قيرط اهنم دحاو لك ىف البيج رشع ىنثارحبلا قشناف ( ميظعلا دوطلاكقرف لك

 م برضاف ) ىلاعت لاق اماسباي اقيرط راص ىتَخ هيف قيرط لكو رحبلا فخ ابضلا تبهف ل>و هيف

 هبعاص ىريال انضعب نإ ىمومل اولاقف هيف اولخد وق رطمهنمطبس لكذخأف ( سبي رحبلا ىف ًاقيرط
 نوعرذ ميعبت أمئاضعب مرضعل ىأرف ىوكو ذفانم قرطلا نيب راصف رحبلا ىلع ةاصع ىموم برضف

 ليربج ءاجخل رحبلا لخدي ال نأب مف لوخدلا نع هاهنف ًافقاو سيلبإ ىأر رحبلا ءىطاش غلب املف
 ايلف رحبلا لخدو نوعرف سرف هعبتف ل ىلع ناك وهو نوءرف مدقتف ةرجح ىلع مالسلا هيلع

 هللا مأ ةيلكسلاب رحبلا اولخد املف كلوأب مكرخآ اولا مهب ليئاكيم حاص رحبلا نوعرف لخد
 مويلاكلذ ناكل يقو ( نورظنت متأو نوعرفل 1 انقرغأو ) ىلاعت هلوق كلذف مهيلع لزن ىتح ءاسملا

 . ىلاعت هلل أركش مويلا كلذ مالسلا هيلع ىتوم ماصف ءاروشاع موي

 ايندلا معن امأ ايندلاو نيدلا ىف ةريثك اعف تنمضت ةعقاولا هذه نأ معا « ىاثلا ثحبلا ال
 نم ىذلا قيضملا كلذ ىف اوعقو امل مهنأ ( اهدحأ ) هوجو نم ىهف مالسلا هيلع ىسوم قح ىف

 نإو باذعلا دشأب ملهأوؤدعلا مكردأ أوفقوت ناف ىحبلا مهمادقو هدود+و نوعرف مهمتارو

 (اهيناثو) كلذ نم دشأ جرف الف رحبلا قلفب مهاجنهللا نإ مث كلذ نم مظعأ فوخ الف اوقرغ اوراس

 هللأ ىلع مهتمارك رووظل باس كلذو 0 ةردهأبلا ةزجعءملاو ةميظعلا ةمعلا هذهم مصخ ىلاعت هللأ نأ

 ءالبلا اذه لثم نم صالخلا نأ مولعمو ممءادعأ كللهأ ىلاعت هللا نأ اودهاش مهنأ ( اهئلاثو ) ىلاعت

 مثروأنأ ) امعبارو ( ودعلا كالهإو ميظعلا مارك الا كاإذ هةعم لصح اذإ فريكف معنلا مظعأ نم

 ىب صلخ دقو وعرف لآ قرغأ ذك كلاعت هنأ ( اماخو ( مهلاومأو مومعلو ممرايدو مهضرأ

 نم هموقو ىموم صلخ ىلاعت هنأ ولو مهم انئاح ناك هنآل ةميظع ةمعل كلذو 0 مهم ليئارسإ

 اولاتحاو اوعمتجا امبر هنإ ثيح نم ًايقاب فوخلا ناكل هموقو نوعرف كلهأ امو ةطرولا كلت

 فو1لا ةدام مسح دقف مرق رغأ امل ىلاعت هللا نكسلو هموقو مالسلا هيلع ىسوم ءاذيإ اودصقو ةليح

 ىلاعت هلوق نم دارملا وهو ليئارسا ىنب نم رضحمب قارغألا كلذ غقو هنأ ( اهسداسو ) ةيلكلاب

 ىثوم موق نأ ) ام ( هو+و ند مالسأا هءلع ىسوم ق ف نيدلا معل امأو ) نورظنت متأو (

 زجعملا اذه لدم ةلالد ناف 5 تاهشلاو كوكشلا مبولق نع تلاز ةرهالا ةرزجعملا قالَ هاش
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 سا ريرت هورثوو ع سس هل مارس ل هام هر ل - 91 24 را أ فاس هم

 «:0» نورظنت متتاو نوعرف لا انقرغاو م انيجنأف رحبلا مب انقرف ذإ و
- 

 هنأكف « نيلطمملا زع لطب و نيقحلا لذ لاز مرج ال الطبم مهمصخ ناكو نيت !وناك مهنأ الإ رعلا
 لذلاو هبناجىلإ رعلا باني نأو دب ال قم هنإف لاخلا ىف هراصنأ ةلقو د رّفب اورتغت ال لاق ىلاعت
 سيلف « ءاشي نم هيت ؤي هللا ديب كلملا نأ ىلع كلذب هبن ىلاعت هللا نأ : اهئلاثو  هلادعأ بناج ىلإ

 ءالب ملاذ ىفو ) ىلاعت هلوق ايأ : ةرخآلا رع بلط, ىف ىعسلا هيلع لب ايندلا' رعب رتغي نأ ناسنألل
 ىلاعت لاق ناحتمالاو رايتخالا وهو ءالتبالا نم ةملكلا لصأ : لاغقلا لاق ( ميظع مكبر نم
 نيعونلا ىلع ةعقاو ىوابلاو ( تاثئيسلاو تانسحلاب مهانولبو ) لاقو ( ةنتف ريخلاو رشلاب 2 ولينو)

 لخدي دقو ءالب رشلا ىفو ءالبإ ريخلا ىف لاقي نأ رثك لاو ءالب ةديدشلا ةنحمللو ءالب ةمعنلل لاقيف

 : ريهز لاق . رخآلا ىلع امهدحأ

 وابي ىذلا ءالبلا ريح امهالبأو مكب العف ام ناسحإلاب هللا ىزتج
 ةمعنلاو نوعرف عنص ىلإ « كلذ و ظفب ريشأ نإ ةنحلا وه انبه ءاليلا : لوقنف اذه تفرع ذإ

 عضوم نآلو ىلاعت برلا نم تردص ىتلا ىه األ ىلوأ ةمعنلا ىلع هلحو ءاجنإلا ىلإ هب ريشأ نإ
 . مهنالسا ىلع ىلاعت هللا ماعنإ دوويلا ىلع ةجحلا

 6« نورظنت متن و نوءرف ل 1 انقرغأو 1 انييأف رحبلا مكب انقرف ذإو ر) ىلاعت هلوق

 كلاسم هيف تراص ىّتح ضمبو هضعب نيب انلصف ىأ (انقرف ) هلوقو « ةيناثلا ةمعنلا وه اذه
 كلاسملا نآل ءايشاألا نيب قرفو نيئيشلا نيب قرف لاقي انلصف ىنعمب ديدشتلاب ( انقرف ) ءىرقوأ 5
 مهنأ : امهدحأ , نابجو هيف انلق ؟ ( ,كب ) ىنعم ام : تلق نإف طابسأللا ددع ىلع ةرشع ىتنثا تناك
 ءامهنيب طسوت امب نرئيشاا نيب قرفي مهب قرف امتاكف 3 ىلسردنع ةايبلا قرفش و هياوكلس ازعاك

 : ثاحأ به مث مكتاجبنإ هس ميسب هانقرف : ىناثلا

 مولعم ىف لاحلا مهب غلبو طبقلاو نوعرف قارغإ دارأ امل ىلاعت هنأ ىور ( لوآلا ثحبلا
 كلذو « :طبقلا لح اوزيعتسي نأ ليئارسإ ىب مالتسلا هيلع ىسوم سأ مهنم دحأ نمؤيال هنأ هللا
 لزن مث مهيديأ ىف مهلاومأ قبت نأ :ىناثلاو . لاملا لجأل مبفلخ اوجرخيل : اههدحأ . نيضرغل
 ىلإ انيحوأو ) هلوق نم دارملا وهو ؛ اليل كموق جرخأ : ىسومل لاقو ىثعلاب مالسلا هيلع ليربج
 نود طبنس لك طيس رشع ىنا اوناكممنأل سفن فلأ ةثاهتس اوناكو ( ىدابعب رسأ هلال
 كيردلا حيصي ىتح موغبقتال لاقف نوعرف كلذ غلب ليئارسإ ىببب مالسلا هيلع ىسوم جرخ املف ًافلأ
 نم غرفأال لاق مث تحذف ةاشب نوعرف اعد او>بصأ اءلف كيد هتليل حاص ام هللاوف ( ىوارلا لاق )
 فلأ فلأ هيدلإ عمتجا : ةداتق لاقو « طبقلا نم فلأ ةثامتس ىلإ عمتحي ىت> ةامشأا هذه ديك 'لوابت
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 ناكهنإ اولاق نوغلابلا لاجرلا مه ءانبالا نم دارملا اذكو « تاغلاباا نه ءاسنلا ذإ ءاسنلا ةلباقم ىف
 ىلع نيرسفملا رثك أو. هرمأ داسفإل عمجتلاو هيلع جورلا مهنم فاخي نيذلا لاجرلا لتقب ىمأي
 ىلع ءانباآلا ظفلل المح ( لوألا ) هوجول ىلو ألا وه اذهو : نيغلابلا نود لافطألا ةيآلاب دارملا نأ

 مهيلإ نيجات# اوناك مهنأ ( ثلاثلا ) مهترثك ىلع لاجرلا عيمج لق رذعتي ناكهنأ ( ىناثلا ) هرهاظ

 تواتلاىف مالسلاهيلعىسوم ءاقلإل نكي مل كلذك ناكول هنأ (عبارلا) ةقاشلا مئانصلا ىف محلاعتسا ىف

 (لوآلا) - ناباوج هيف ءامذلا ةلباقم 3 نوكيل لاجرلا ىلع هلح بحجحو هلوق امأ ىدعم هركص لاح

 تانبلا امأ مهيلع لاجرلا مسا قالطإ زحي لف الاجر اوريصي مل ةيلوفطلا لاح اولتق امل ءانبآلا نأ
 هلوقبدارملامهضعب لاق ( ىناثلا ) نوملع ءاسنلا مسأ قالط] زاج ءاسنلا دح ىلإ نلصو لب ناتقي ملامل

 ام نأب كلذ لطبأو ال مأ لمح ام له ابجرف ىأ ةأرملا ءايح نوشتفي ىأ ( مكءاسن نويحتسيو )

 . ديلاب هجارختسا ىلإ لصوب ملو شيتفتلاب ملعي مل ًارهاظ نويعلل نكي مل اذإ نهنوطب ىف
 ىضز نابع نبا لوق : اهدحأ . ًاهوجو هيف اورك ذ ءانباألا لتق ببسس ىف ( عبارلا ثحبلا إل

 اوفافعاكولمو ءايبنأ هتيرذ ىف لعجب نأ ميهاربإ دعو هللا ناكام هتقبطو نوعرف ىلإ عقو هنأ امهنغ هلل

 ًاركذأ دلو ل ومن ودحب الف ليئارسإ ىنب ىف نوف وطي رافشلا مبعم لاجر دادع] ىلع مهتماكتقفتاو كلذ

 رشامي نم نودحب ال ذئيخ ءانفلا اوذاخ نوكذب مثراغصو نوتومي مثرابك اوأر الذ هوحذ الإ

 تابقأ أران ىأر نوءرف نإ : ىدسلا لوق ( اهناثو ) ماع نود اماع نواتقي !وراصف ةقاشلا لامعألا

 نوعرف اعد ليثارسإ ىب نك طيقلا تقرخأف رم تود ىلع تامل ىد سدقملا تاب نم

 : املاثو 1غ ىلع طبقلا كدالله نوكي نم سدقملا تلب نم ع اولاقف 9 كاذ نع مهأسو ةنبكلا

 وه برق آلاوةنسلا كلل ىف مهءانبأ لتقي ناكاذبلف ةنسلاهل اونيعو كلذب نوعرف اوربخأ نيمجنملا نأ

 نوكىف كلذ حدق الإو الصفم أرمأ نوكي ال موجنلا ملعو ريبعتلا لع نم دافتسي ىذلا نآل لوآلا

 مالا اذه لثه ىلع مدقيال نأ لقاعلا لاح نمرهاظلاو المج أرمأ نوكي لب ًازجعم بيغلا نعرابخإلا

 ناكاذإو « ىلوأ لسرلاب ًارفاك نوكي نأب ناكف هللاب ًارفاك ناك ن وعرف نإ لبق نإف « هبسب ميظعلا

 لعل اناق ٠ هزع مالسلا هياع ميهأربإ رابخإ بيسإ ميظعلا رمآلا اذه ىلع مدقي نأن كمي فيكف كإذك

 اكاش ناكهنإ لاقي وأ دانعلاو دو>جلا رفك ًارفاك ناكهنأ الإ ءايبناأللا قدصبو هللاب افراع ناكن وعرف

 ٠ ًاطايتحا لعفاا كلذ ىلع مدقأف مالسلا هيلع ميهاربإ قدص زو ناكو هنيد ىف اريحتم

 ءايشآلا هذه نأ : اهدحأ « هوجو نم ةمعنلا هذه ركذ ىف ةدئافلا نأ لعا (' سماخلا ثحبلا
 هللا صيلخت راص ةيلظلاو كواملا ةمج نم سانلا هب نحتمب ام رظعأ نم تناكامل ىلاعت هللا اهرك ذ ىتلا

 لذ اودهاشو ميك الهز لواح نم كاله اوناع مال كلذو معنلا ملفعأ نم نوما هذه نم مايإ

 ةعاطلاو دايةنالا بجوي ةمعنلا يظعتو معنلا مظعأ نم كلذ نأ ىف كش الو مهلالذإ ىف غلاب نم

 مازلإ ىف ةغلايم ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلاعت هللا رك ذ ببسلا اذبلف ةدناعملاو ةفلاخنا مببق ةيامن ىضتقيو

 ةباهت ىف مومصخ ناكو لذلا ةيابن ىف اوناكمهنأ اوفرعامل مهن : اهيناثو : مهرذعل اعطقو م,يلع ةجحلا
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 ناف ةرذقلا ةبعصلا ةقاشأا لامعالا ىف هلمعتسا اذإ امس ال ءاشي هيف فرصتي ثيح ريغلا دي تحت
 ميظع ىلاعت هللا نيبف توملا ىنمت امير هتااح هذه نم نأ ىت> ؛ باذعلا عاونأ دشأ نم نوكي كلذ

 نود<ذي ) : لاقف : اهنم ظعأ ىرخأ ةمعنب كلذ عبتأ ىلاعت هنإ مث ء كلذ نم ماجن نأب مهيلع همعن
 ابا يمول ثانإلا نود 37 نم ةروك ذا نولتةي هانعمو ( 1 انرأ

 ىضتقيءانب آلا بذ نأ : اهدحأ هوجو نءةرضم ثانإلانود روكذلا حبذ نأ : لوألا تحبلا

 كلذو «كلذ ىف ةتباانهل ريئأت الفندرفنا اذإءاسنلا نآل « لسنلا عاطقنا ىضتقي كلذو « لاجرلا ءانف
 ءاسنلااصم داسف ىضتَقي لاجرلا كاله نأ : اهنناثو , ءاسألاو لاَجرلا كاله ىلإ مآلا رخآ ىضفي

 ابيلإ 6 دق امل « توما اهرمأب مهمايقو لاجراادرعق اهنععطقنا دقو ىمنتل ةأرملا ناف ةشيعملا رمأ ىف

 3 5 : مظعلا ىف امنم ةاجنلأو « نولا ىف ةميظع ةلضالا هذه تراصف دارفنالاب شيعلا دكن نم

 عافتنالا ىف ىوقلا ءاجرلاو دكلا لح و ليوطلا للا بيقع دلولا لتق نأ : اهثلاثو « اهبسحب

 هب ًاعتمتسم ةليوطلا ةدملا قب نم لتق نم دشأ هذه ةلاحلاو هلتق نآل « باذعلا مظعأ نم د ولما
 يح ءاناإلا نأ عبار وبه ةنحا ةو اسك كاد ىف ل ضيلحتلا نم:ةهارةمعتف هلأوخأب أوورثمف
 مهنارك د رثك نإو نهنوهركيو تانبلا نولقثتسي سانلارثك أناف كلذلو ؛ تانبلا نم نيدلاولا ىلإ

 ءوسنم مولا نم ىراوتب ميظك وهو ًادوسم هرجو لظ ىثنألاب ممدحأ رشب اذإو) ىلاعت لاق كلذلو
 امو ( قالمإ ةيشخ 8 مأ اولتقت الو ) هلوقب دأولا نع برعلا ىهم كلذلو « ةيآلا (هب رشبام
 نمروريصب جوبي نأ 3 نودي ناوسنلا» اتي نأ : امسماخو ؛ روك ذل نود ثانإلان ودمي اوناك

 .ناوحلاو لذلا ةياهن كلذو ءادعاللا تا رفتسم

 واولا عم هر * مهاب ,أ ةروش ىفو واو الب « نوكذي » ةروسلا هذه ىف رك ذ : ىناثلا ثحبلا

 جنم ( رك ءانبأ نوكذي ) هلوقب ًارسفم ( باذعلا ءوس ؟وموسي ) هلوق لعج اذإ هنأ هيف هجولاو

 حبذلا ىوس ةقامشلا فيلاكتلا رئاسب ًارسفم (باذعلا ءوس منوموسي) هلوق لعج اذإ امأو:نواولا ىلإ

 ني-هجولا لمت< نيعضوملا ىفو « واولا ىلإ هيف جيتحا تارنحلا هل ىروتت حا اتبش حبذلا لعجو

 نأ ميهاربا ةروس ىف فطعلا فرح رك ذ نم ةدوصقملا ىه نوكست نأ زوي ىتلا ةدئافلا نأ الإ
 ىلإ تادلظلا نم كموق جرخأ نأ انتابآب ىسوم انلسرأ دقلو ) ةيآلا كلت لبق لاق ىلاعت هنإ : لاقي

 نركي نأ بجيؤت لافتا معذ ديدعتب الإ لصحي ال هللا مايأب ريك ذتلاو ( هللا مادأب مرك ذو دوتلا
 )ٍ ءانبأ نوحيذيو ) هلوق نم دارملاو باذعلا نم اعون ( باذعلا ءوس مكوموسسإ ) هلوق نم دارملا
 ىف اهأزو, كاما فعلا رك: ذ ثججو اذبلف  ,ةمثغنلا:نم نيعونامهنمءصلختلا .نوكسل رخآ احتوت

 ءااودف (مكيلع تمعنا ىنلا ىتمعن اورك ذا) هلوق ىهو ةمعنلا سنجر يكذبالإ مالا درب مل ةبآلا هذه

 قرفلا ربظف الضاح ةمعنلا سذج ريك ذت ناك هريغ وأ حبذلا ره باذعلا ءوس نم دارملا ناك

 نوكيل لافطالا نود لاجرلا ( مكمان نوذي ) هلوقب دارأ مهضعب لاق : ثلاثا ثحبلا



 "ل ةبآلا . نوعرف لآ نم مك انيحي ذإو : ىلاعت هلوق
 هلؤق امأ . لوألا ماعنإلا وه ةيآآلا هذه ىف روك ذملاو تاماعإ ىهو رحبلا مكب انقرف ذإ اورك ذاو
 صيالختلا ةيجنتلاو ءاجنالا لصأ . لافقلا لاق ٠ مكتيجنو رك انيجنأ ًاضيأ ءىرتف ( مكانين ذإو)
 ىلاعلا ناكيلل اولاقو:. هسفنب اجنو: ىجنأو ىجن ناتغل امهو الصتن ال ىتخ.ءىثلا نم ءىثلا نابب نأو

 صلختتم هن اكف هنع طحنا امع ناب عفترملا عضوملا ناآلو صاخت ىأ ان هيلإ راص نم نآل ةوجن
 صخو الأ هواه تلدب أن ,ليهأب رغصي اكلنا لهأ لآ لبصأ :: فامكحلا بعاصا لاق .اهنف
 : ىسيع لاق ؛ فاكسإلاو ماجحلا لآ لاقي الو مههابشأو كولملاكنأشلاو رطخلا ىلوأب هلاعتسا
 لآو ةفوكلا لآ لاقي الو للا لهأو دا.بلا لهأو ةفوكلا لهأ لاقي لآلا نم معأ لهألا
 لجرلا ةصاخ لآلاو « مهيلع هبيلغت ةوج نم ءىثلا ةصاخ مث لهألا : لاق هن اكف « ملعلا ل آو دلبلا

 انآ كلل نإ كم لها الرش اهل عمس هنأ ةدسيبع ىلأ نع ىكحو . ةبأ وأ ةبارق ةبج نم

 سردفلا كلا ىرسكو مورلا كلاب لقرهو رصيقك ةقلاعلا نم رص» كلم نمل مل-ع وهف نوعرف
 اوفلتخا مهنأ : امهدحأ , نيبجو نم نوعرف ىف اوفلتخاو ؛ كرتلا كلم ناقاخو نعلا كلمل عبتو

 نبا ديلولا وه : ق#] نبا لاقو « ناير نب بعصم اولاق مهنأ موق نع حيرج نبا كح هما ىف

 لهأ نأ هبنم نن,تهوأ رك ذو ؛ هنم الق ىسفأ الو ةظلغ دش بنحأا ةنعارفلا نم نكي ١ و بعصم

 وعرف نإ: بهو نا لاق : ىفاثلا ء طبقلا نم ناكو سواق ناك نوعرف مسا نإ اولاق نيباتكلا

 نيبو رصم فسود» لود نسب ناك ذإ ]عي ريغ اذهو ىسوم نوعرف وه مالسلا هيلع فسوب

 نإو فسوي نوعرف ريغ وه : قحسا نب دم لاقو . ةنس ةئاعبرأ نم رثك أ ىسوم اباخد نأ
 ناك نم انهه هنم دارا نأ كش الف نوعرف لآ امأ «دياولا نب نايرلا همسا ناك ف سوي نوعرف

 امي مهنم مل ًايجنم ىلاعت نوكيل ليئارسإ ىنب كالهإ ىلع اومزع نيذلامهو نوعرف موق نم

 ( منوهوسي ) ىلاعت هلوق امأ هموقو نوعرف كالهو مهءاقب بجوت ىتلا لاوحألا نم هب لضفت

 : موثاكنب ورمع لاق ءابلظ هالوأ اذإ ًافسخ هماس نم وهف
 انيف فسخلا رقن نأ انيبأ ًافدخ سانلا ماس كلملام اذإ

 ءوسلاو ؛ مكب هنوديريو باذسعلا ءوس كن وغبي ىنعمب هناك ءاهبلط اذإ ةعلسلا ماس نم تاو
 ءاوس حمو ؛انميجف ذاب (لعقلا ءوَدمو قالا“ وَ نم'هتلاب دوق لافت والا اودملا ءاظ ا قدسأل

 نورسفملا فاتخاو « ءاس ىلإ ةفاضإلاب [ داز ] هحبق ناكهبعصأو هدشأ ءىس هلك باذعلاو باذعلا

 ىف مهفنصو هل ًامدخو الوخ مهاعج هنإ : قحسا نب دمت لاسقف « باذعلا ءوس » نم دارملا ىف
 هل نوعرزب اوناكفئصو « هل نوثرح اوناكفنصو « هل نوني أوناك فدصف « ًافانصأ هلاسعأ

 لاقو : اهيدؤي ةيزج هيلع عضوي نأب أي ناكهلامعأ نم عون ىف نكي مل نمو هلامعا ىف اوناكمهف
 لاسبجلا تحنو نيطلا لمعو زربملا سنل لثم ةبعصلا ةرذقلا لامعالا ىف مهلعج دق ناك: ىدسلا
 (انتئجام دعب نمو انيتأت نأ لبق نم انيذ وأ ) ىسومل اولاق مهنأ ليئارسا ىنب نع ىلاعت هللا كحو

 ناسنإلا نوك نأ ملعاو ( ليئارشإ يب تدبع نأ ىلع اهن ةمعن كلتو ) نوعرفل ىموم لاقو
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 نإ ىنأيس هيلع مالكلاف ( يحج ىنا راجفلا نإو ) هلوقب كسّملا وهو ( نماثلا هجولا ) امأو
 . ديعولا ةلأسم ىف ىلاعت هللا ءاش

 بادحأل ةعافشلا ىف لجو زع هللا نذإ ىلع لدي ام دجوي ل هلوق وهو ( عساتلا هجولا ) امأو
 . ةعافشلا هذهلوصحيىلع ةلادلا لئالدلا نم اندروأ ام هيلع ليلدلاو عونم اذه نأ هباول , رئابكللا

 صوص*+ نأ انيب ام هباوؤ(اوبات نيذللرفغاف) ةك:الملا قح ىف هلوةوهو ( رشاعلا هجولا) امأو
 . اهوأ مومع ىف حدقي آل ةيآلا هذه رخآ

 نطاوم ضعب ىف عفشي الو سانلا ضعبل عفشي الولي أدت نأ ىلع ةلاد ىبف ثيداحالا امأو
 ةعافشلا نم عنتمي هنأ الو رئابكلا بادكأ نم ةتبلا دحاأل عفش ال هنأ ىلع لدي ال كلذو « ةمايقلا
 0 0 نذإب الإ عفشيال نيعفاشلا نمآدحأ نأن يب ىلاعت هنأ قمح ىذلاو . نطاوملا عيمج ىف

 نامزلا كلذ ىف الو ناكلا كلذ ىف عفشي الف تاق ا عضاوملا ضءعب ىف ام نكي ل

 . ملعأ هللاو كانه عفشيف ةعافشلا ىف رخآ تقو ىفو رخآ عضوم يف 1 ريصي م“

 لصح ال ثيخ دوجلا مات ضيفلا ماع دوجولا بجاو نإ : ةعافشلا ليوأت ىف ةفسالفلا تلاق
 ضيفلا لوبقل ًادعتسم ءىثلا نوكي ال نأ زئاجلا نمو « ًادعتسم لباقلا نوك مدعل لصحب ال امإف

 ؛ داوجولا تيلاو نعمابق .ىت نم نضفلا“ كلاذ' لول ادعتسم نكي نأ الإ :دوجولا بجآ نع

 نأ ليوم ىف هلاكبو ل وكلا وحلا كلذ نيرو داوجولا بسياو نيب”ظس و تلباك ءجىثلا كلذ نوكمف

 هيف نكي مل مرجال سمشلا مرجل الباقم نكي مل امل تيبلافةسو لباقملا لباقلل الإ ءىضنال سمشلا

 اعد عقوو ىفاصلا ءاملا نم ءولم تسط عضو اذإ هنأ الإ سمشلا نع رونلا لوبقل دادعتسا

 نقلا لرساو اطقود فاضل ..اكلا 2 :نوكيف فقسلاىلإ .املاكلذ نم ءوضلا كلذ سكعنا سمشلا

 بجاو نيب طئاسولاك ء ادنالا حاورأ و« سمشأل لباقم ريغ وه ىذلا فقسلا ىلإ سمشلا لضور# نم

 هولاق ام اذهف« ةماعلا حاورأ ىلإ دوجولا بجاو ضيف لوصو ىف قاخلا ماوع 3 نيبو دوجولا

 ا ىلع ًاعيرفت ةعافشلا ىف

 نوجا و مكمانبأ نوحيذيباذعلا ءوس موهوب نوعرف لآ نم م انيجن ذإو ر) ىلاعت هلوق

 ( ميظع مكبر نم ءالب مكلذ ىفو مكءا
 ليبس ىلع م عنلا كلت ماسقأ كلذ دعب نيبالامجإ ليئارسإ ىنب ىلع همعن 1 مدق أل ىلاعت هنأ 6

 م انيجن 01 اورك ذاو ىتمعن اورك ذا لاق هنءاكذ ةجحلا ىف مظعأو ريك ذتلاف غلبأ نوكسيل ليصفتلا
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 ىلع دامتءالا نأ : اهسداسو « اهلإ ةمهتلا تقرطت دقف كإذك نكب مل ثيحو رئاوتلا دح ىلإ هغولب
 هذه نع انباككأ باجأ . زئاج ريغ ةيعطقلا لئاسلا ف .رظلا الإ ديفي ال ىذلا دحاولا ربخ
 انبويو ادج ةريثيكشإأ الإ داجألاب ايوزتم ناك نإو“ لابحالا ةاته"نم دحاو: لك نأب نءاطملا
 ًايورم ىنعملا اذه ريصيف ةعافشلا ببسب رانلا نم باقعلا لهأ جورخ وهو دحاو كرتشم ردق
 وهو دحاو فرح ةلزتعملا ةلدأ عيمج ىلع باوجلاو . لعأ هللاو ةجح نوكنيف رتاوتلا ليس ىلع

 ديفت ةعافشلا تانثإ ىلع انتلدأ و « تاعافشلا ماسقأ عيمج ىفأ ديفت ةعافشلا ىفأ ىلع مهنادأ نأ

 ةمدقم انلئالد تناكف ماعلا لع صاخلا مدق اضراعت اذإ صاخلاو ماعلاو ةصصاخ ةعافش تايثإ
 : ةدح ىلع باوحب اهورك ذ ىتلا هوجولانم دحاو لك صخب انإ مث « مهلئالد بع

 مومعب ةربعلا نأ ببف ( ةعافش اهنم لبقي الو ) ىلاعت هلوقب كسلا وهو ( لوألا هجولا ) امأ
 ىندأ هيف ىنكي صوصخلا ببسلا كلذب ماعلا اذه لثه صيصخت نأ الإ ببسلا صوصخ ال ظفللا

 . اهبصيصخت ىلإ ريصملا بجو ةعافشلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا تماق اذاف « ليلد

 نأ هنع باوجلاف (عاطي عيفش الو مح ميح نم نيملاظلل ام) ىلاعت هلوق رهو ( ىفاثلا هجولا ) امأو
 نيملاظلل اناوق نك ٠ عيعشو مب .مح نيملاظال : انلوقا ضيقن ( عيفش الو مبح نم نيملاظلل ام ) هلوق

 ققحن اهقدص ىف ىئكي ةبلاسلاو « ةيئزج ةبلاس ةيلكلا ةبجوا نا ل ند

 اذ_ه ىلعو ؛ روصلا عيمج قبلا كلذ ودع : ىلإ هيف 0 جاتحي الو , روصلا ضءب ىف بلسلا كلذ

 امأف « رافكسلا مو باحي عيفش الو ميح نيملاظلا ضعبل سيل هنأ اندنع نآل هبجورب لوقن نحنف

 . الف 0 ميما بلسإ مهنم دحاو لك ىلع 2 نأ
 باوجلاؤةعافشالو ةلخ الو هيف عيبال موي ىأي ن ] لبق نم ) هلوق وهو ( ثلاثلا هجولا )امأو

 ذل جدخ هجولا ىف مدقت ام ةنع

 : انلوةل ضيقت هنأ هنع باوجلاف ( راصنأ نم نياظلل او ) هلوق وهو ( عبارلا هجولا ) امأو

 باس هلولدم نوكيف ةيئزج ةبلاس ( راصنأ نم نيملاظال امو ) هلوةف ةيلك ةبجوم هذهو راصنأ نيملاظلل

 . بلسلا مومع ديفي ال مومعلا بلسو مومعلا
 رافكلا ق> ىف دراو اذهف ( نيمفاششلا ةعافش مهعفنت اف ) هلوق وهو ( سماخلا هجولا )امأو

 . نينمؤاا ق> ىف ملا اذه دض ىلع صضيصختلا ببس لدي وهو

 . هيف لولا مدقت دقن ( ىضترأ نأ الإ نوعفشي الو ( هلو وهو ( سداسلا هج ولا ( 0

 هنع باوجلاف مقلي دم ةعافش لهأ نم انلعجا مبللا : نيماسملا لوق وهو ( عباسلا هجولا ) انأو

 ىلع ةدازلا عفانملا بلج نيب كرتشملا ردقلا هب 59 بولطم مآ َنلَج ىف ةعافشلا ريئأت اندْنَع نأ

 نوك ىلع فقوتي ال كرتشملا ردقلا كلذو « ىصاعملا ىلع ةقحتسملا راضملا عفدو قاقحتسالا ردق

 . لاؤ.لا عفدناف ايصاع دبعلا

 6م رتلاسوو
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 اروكش ًادبع هللا كامسو ضرأللا لهأ ىلإ لسرلا لوأ تنأ حوناي نولوقيف احون نوتأ ف حون

 هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق ىبر نإ مل لوقيف هيف نمنام ىلإ ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا
 اويهذا ىريغ ىلإ اويهذا ىموق ىلع م توعد ةوعد ىل تناكهنإو هل-ثم هدعب بضغي نلو هلثم

 ضراألا لهأ نرم هليلخو هللا ىف : مهارب | تنأ نولوقيف مالسلا هيلع مهاربإ ن ونأف ميهاربإ ىلإ

 مل ًابضغ مويلا بضغ دق فر نإ ميهاربإ مهل لوفيف هيف نحنام ىلإ ىرت 4 كبر 7 انل عفشا
 اوبهذا ريغ ّللِإ اويهذا ىسفن ىسفن, , هتابذك رك ذو , «٠ هلثم هدعب بضغي نلو هلئماةلق بضغي

 لعاشم اذ 96 البريد كاشفا تلال ويك و) كنتأاذ قياردايإ لول وقنا لهو نآوتليف يئاوه لإ
 ًابضغ مويلا بضغ دق ىر نإ ىسوم مهل لوقيف هيف نحن ام ىلإ ىر الأ كبر ىلإ انل عفشا سانلا

 اوبهذا ىسفن ىسفن ارلتنقب رم وأ مل ًاسفن تلتق ىنإو هلثم هدعب بضغي نلو هل لم هلبق بضغي مل

 ىلا اهاقلأ هتملكو هللا لوسر تنأ نولوةيف ىميع نوتأيف « يم نب ىسيع ىلإ اوبهذا ىديغ ىلإ

 مل لوقيف ؟ هيف نمن ام ىلإ ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا دسمملا ىف سانلا تماكو هنم حودو ميرم

 هل ركح ذي ملو هلثم هدعب بضغي ملو هل-ثم هلبق بضغي مل ايضغ مويلا بضغ دق ىفر نإ ىسع

 الطي ]تخالف تألف !١ نيم الإ !اويشفا) ؛ :ىاربغ !ىلإ رعد. ىنفت' ىسن ايد
 « كبر ىلإ انا عفشا « رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو نييبنلا متاخو هللا

 ًانجاسم تعقو ىر تيأر اذإف ىل نذؤيف بر ىلع نذأتسأو قاطنأف ؟ هيف نحت ام ىرت الأ

 عفشاو هظعت لسو عمست لقو كسأر عفرا دع اي : ىل لوقي مث ىنعدي نأ هللا ءاش ام ىنعديف
 كيأر اذإف عجرأ مث « ةنجلا مبلخدأف أف ًادح ىل د>يف عفشأ مث ٠ امينءلع دماحع فردمحأف ع -فدشت

 تويم عفرأ لوي مث ٠ ىنعدي نأ هللا ءاشءامأ ىعديف ًادجاس. هلت دقو نلاعتو 0 فر

 مباخدأف ادح ىل د>يف عفشأ مث اهينملع دما>ع ىفر انجأفا عفشت عفشأو هطعت لسو عمست

 دمش اي لوآي 4 يعدي: نأبتلا ءانشزإام ئعبيف 54 هل تعقو فر تيأر اذاف عجرأ مش ةنجلا

 دحيف عفشأ م م «اهينيلع دماحم قر دمح ا عفشت عفشاو هطعت لسو عمست لقو كيأر عفرا

 بجو ىأ نآرقلا هسبح نم الإ رانلا ف قب ام بر اي لوقأف عجرأ مث . ةنجلا مبلخدأف ًادح ىل
 اذه ىلع مالكلا ةلزتعملا تلاق . نيحيحصلا ىف هظفلب جرخم ربخلا اذه رثك أو « دواخلا هيلع

 لوسرلا ظفلب اهطيض نكي الف ةليوط رايخأ رابخألا هذه نأ : اهدحأ ؛ هوجو نم هلاثمأو ريخلا

 نوكني ال ريدقتلا اذه ىلعو ء هسفن ظفلب اهاور ام:إ ىوارلا نأ رهاظلاف سو هيلع هللا ىلص

 تادايزلا عم ةفاتخ هوجو ىلع تيور اهنأو ةدحاو ةعقاو نع ربخ اهنأ : اهيناث و « ةجح اهنم ءىش
 لطاب كلذو هيبشتلا ىلع ةلمتشم اهنأ اهئلاثو . اهل] ةمهتلا قرطي امم ًأاضيأ كلذو . تاناصقنلاو

 قزطي» اضيلأ/كلذو 4 :نآزرقلا ,نهاظ ؛فالخ لع تددو اهنأ : اهعباروأاهل]. ةمهتلا قرظي بأ

 بجول احح ناكو لذ اهلهن ىلع ىعاودلا رفاوتت ةميظع ةعقاو نع ربخ اهنأ : امسماخو ؛ اهيلإ ةمهنلا
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 , ىر اذهأ ىأ (ىر اذه ) هلوق نم دارملا نأ كىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافشأ ىنعي راكنالا
 لوانتي كلب ةيصعملاب عرشلا فرع ىف الو ةغللا لصأ ىف ال صتخع ريغ ةريبكلا ظفا نأ : اهيناثو
 كلذكن اك اذإو ( نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو ) ةالصلاةفصفف ىلاعت لاق ةعاطلا لوانتي ةيصعملا

 تاعاطلا ل هأ هنم دارملا لعل لب ةريبكلاىصاعملال هأهنم داّرملا نوكي نأ بحال رئابكسلا لهأل هلوقف

 ةغيض رئابكلا لهأ هلوق نكلو ىصاعملاو تاعاطلا لوانتي ةريبكلا ظفل نأ به : ليقناف . ةريبكلا
 ناكنم لكل ةعافشلا توب ىلع ريا لدي نأ بجوف مومعلا ديفيف ماللاو فلألاب ةنورقم عمج
 نإو رئابكلا ظفل : انا ة ريبكسلا ىدامملا نأ 3 قيل تاعاطلا لهأ نم ناك ءاوس ًائاركلا لهأ نم

 لهأ نمدحاو صخشرب+لا قدصيف فكيف مومعلا ديفي الف درفم«لهأو ظفل نأ الإ مومعال ناك

 : اهثلاثو « هيلع هلمح ثيدحلا ىضذتقمب لمعلا ف ىنكي هنإف تاعاطلا لكب فالا صخشلا ىلع هلمحف رئابكلا

 لهأ نم معأ ةريبكسلا ىصاحملا لهأ نكل ةريبكلا ىصاعملا لهأ ىلع رئايكلا لهأ لمح بجي هنأ به

 :ةيوتلا دعب ةريبكلا ىصاعملا لهأ ىلع ريا لمحن ندنف ةبوتلا لبق وأ ةبوتلا دعب ةريبكملا ىدادملا
 ةلالدانملس هّقسف ىلع ةمدقتملا هتعاط باوث نم طبدفاامب هيلع هللا لضفتي نأ ىف ةعافشلا ريثأت نركرو
 رايكتلا لهال ىعافشأو لاقدهنأ مالسأا و ةالصلا هيلع هنعىورامع ض اكل 5 وق ىلع ريخلا

 هنأمالسلاوةالصلاهيلع هنعنسملا ىورو . راكنإلا لويس لعمامفتسالا ةزمه عم هرك ذ « ىمأ نم
 لثمىفكةلانكمي ال هنأ فاصنإلا نأ لعاو «ىتمأ نم رئابكلا لهأل الإ ىتعافش ترخداام» لاق
 رابخالا رئاس نإو ةعافشلا باب ىف ةدراولا رابخاألا عومجمب نكللو هدحو ربخلا اذهب ةلأسملا هذه
 لكل » لي هللا لوسر لاقلاق ةريره وبأ ىور : ىناثلا « تالي وأتلا هذه لك طوةس ىلع ةلاد
 ةلئان ىبف ةمايقلا موا اجيال ةعافش ىنوعد تأيتخا ىإو هتوعد ى لك لجعتف ةباجتسم ةوعد ىأ

 نأ هب لالدتسالاو حيحصلا ىف مله هاور « ًائبش هللاب كرسشي ال ىتمأ نم تام نم هللا ءاش نإ
 بحاصو ًائيش هللاب كرشيال هتمأ تام نم لكل انت مس وهيلع هللا لص هتعافش نأىف حيرص ثدي دجلا

 هلي هللا لوسر ىتأ » لاق ةريره ىنأ نع : ثلاثلاو « ةعافشلا هلانت نأ لدي ف: كإ نكت ةريكملا
 له ةمايقلا موي سانلا ديس انأ : لاق مث ةشهن اهنم شنق هبجعت تناكو عارذلا هيلإ عفرف محلب موي
 موعمسيف دحأو ديعص ىف نيرخآلاو نيلوالا هللا عمجب لاق هللا لوسر اي ال اولاق ؟ كلذ م نوردت

 لوقيف نوةيطي الام بركلاو مغلا نم سانلا غلبيف ء سممشلا وندتو رصبلا ممذفنيو ىعادلا
 كل عفشي نم ىلإ نوبهذت الأ مكفلب دق ام نور الأ ؟ هيف منن اذ نوتزر الأ ءارطفيل ىناثلا نطل
 رشبلا وبأ تنأ مدآ اي نولوةيف مدآ نوتأيف مدآ 2 وبأ : ضعبل سائلا ضعب لوقف ؟ كبر ىلإ
 ىدردحلا ثليؤولزئانل عفشا كل اودجسف الملا مأو هحور نم كيف خفتو هدي هللا كقاخ
 ناو هلبق هلثه بضخي مل ًابضغ مويلا بضغ دق ىر نإ : محل لوقيف انغلب دق ام ىرت الأ هيف ني ام
 لل اويهذأ' ىريغ الإ اويهذأ ىسفت ىسفت : هتيصعف ةرجشأا نع يناكمن هنإو ؛ هلثم هدعب بضغل



 ةيآلا . سفن ىزمحت ال اموي اوقتاو: ىلاعت هلوق "3

 ةالصلا هيلغ هل ريخلا بلطن انك نإو نحنو ؛ هل عوفشملا نم ةبتر ىلعأ نوكي نأ دب ال عيفشلا
 نيمفاش اننوكب فصون نأ حصي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ةبتر ىتدأ انك امل نكلو مالسلاو
 عفانملا كلت لعف ناك اذإ ةعافش نوكي امنإ ريغال عفانملا لاؤس : نيسحلا وبأ لاق : ىااثلا . هل
 ملوأ اهأس ءاوس لعفت تناك اذإ امأف , امعف ىف ريثأت هلاؤسل ناك وأ لعفت مل هالولو هلاؤئس لجل

 لاؤسلا كاذب هل لولا قحتسي مل نإو لوئسملا ىلإ كلذب برقتلا لئاسلا ضرغ ناكو « اهأسي

 هنبال دقعي نأ ىلع مرع اذإ ناطلسلا نأ ىرت الأ « هل ةعافش نوكي ال كلذ ناف ةدئاز ةعفنم
 دصقو . هثحب ملوأ هيلع هثح ءاوس ةلاع ال كلذ لعفي ناكو كلذ ىلع هلايلوأ ضعب هئخ ةءالو
 . ناطاسلا نبال عفشي هنإ لاقي ال هنإف هدنع ةلزنم كلذب هل لصحيل ناطلسلا ىلإ برقتلا كلذب

 نوكن نأ حصي ملف ىلاعت هللا .نم هل هلأسن ايف سو هيلع هللا لص لوسرلا ق- ىف انتلاح هذهو
 غيفشلا فنزأ هيلع ليلدلاو : ةعافشلا ىف ةربتعم ةبترلا نأ مسن ال « لوألا ىلع باوجلاو نيعفاش

 هجولا اذهبو « مهرق طقسف « ةيئرلا هيف ربتعت ال ىنعملا اذهو , عفشلا نم ًاذوخأم ًاعيفش ىعس امإ
 هللا نأب عطقن انك نإو انإ : ىناثلا لاؤسلا نع باوجلا ىف لوقتف ًاضيأو «قاثلا لاؤسلا طق

 ذوي ال هنأب عطقن ال اذكلو « لأست ملوأ كلذ ةمآلا تلأس ءاوس ةمظعيو هلوسر مركب ىلاعت
 كلت“كاصح امل ةمآلا لاوس: الول هججو ىلع كلذ ةمآلا لاؤام ٍبيسإ همازنك ] ىف ديزي نأ

 هللا لص لوسرال نيعفاش اننوك زيو# قد نأ بجو « زو لامتحالا اذه ناك اذإو ةدايزلا

 2كاللا. ةفط ىف ىلاعت هلوق : اهرشاعو « مهطوق لطب ةمآلا قافتاب كلذ لطب املو سو هيلع

 ( اونمآ نيذال نورفغتسيو هب نونمؤيو مهبر دمحب نوحبسي هلو نمو شرعلا نولمحي نيذلا )
 ىصتأ « مهل ةكئالملا رفغتست نم ةلمج ىف هلوخد بجوف نينمؤملا ةلمج نم ةريبكلا بحاصو
 ىضتقي ال اذه نأ الإ ( كليبس اوعيتاو اوبات نيذلل رفغاف ) هلوق كلذ دعب درو هنأ بابلا ىف ام

 ناف هماسفأ ضعب هدعب رك ذ اذإ ماعلا ظفالا نأ هقفاا لوصأ ىف تبث امل ماعلا كلذ صيصخت

 لوصح ىلع ةلادلا رابخآألا : رشع ىداحلا ؛ صاخلا كلذب ماعلا كلذ صيصخت بجوي ال كلذ
 ىتءافش » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : لوألا هجوأ ةثالث اهنم رك ذنلو «رئابكلا لهآل ةعافشلا

 دحاو ربخ هنأ : اهدحأ : هوجو ةثالث نم هيلع ضارتعإلا : ةلزئءملا تلاق « ىتمأ نمرئابكلا لهأل

 اذإ دحاولا ربخو ةعافشلا هذه ون ىلع لذي تابآآلا نم ًاريثك نأ انيب انإف نآرقلا ةداضم ىلع دزو

 اذهورئابكلا لهأل الإ تسيلهتعافش نأ ىلع لدي هنأ.اهيناثو ء هدر بجو نآرقلا فالخ ىلع دزو
 هنع باوثلا لهأ نامرح ىضتقي طقف رئابكملا لهأب هصيصختف ميظع بصنم هتعافش نآل زئاج ريغ
 ةيلمغلا' لئاشملا نفا تسلل ةلأسملا هذه نأ .:!!هلاثو ؛' ةيوستلا نم لقأ ال هنال زئاج نيغ كلذو

 اذبمةلأسملا هذه. ىف كسّدلا نو الف نظلا الإ ديفيال دحاولا ربخو نظلاب اميف ءافتك الا زوج الف
 ىنعمب ماهفتسالا هنم دارملا: نوكي نأ : اهدحأ تالامتحا هيف نكسل ريخلا ةح انيلس نإ مث . ربخلا
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 نع هجورخو ءانلسالا تحي هلوخد بجو هنامإ بسك ىضكأ م هنوك دنع ]صاخ: ىضتّم

 لمح نأ هباوخ : ىناثلا لاؤسلا امأو : ةعافشلا لهأ نم هنأ تبث كلذك ناكىتمو  هنم ىثتسملا
 الو دارملا نأ ىلع اهلمح نم ىلوأ هللا هاضترا نمل الإ نوعفشي الو اهانعم نوكي نأ ىلع ةيآلا

 ضيرحتلاو بيغرتلا ةيآلا ديفت لوألا ريدقتلا ىلع نآل « هتعافش هللا ىضترا نا الإ نوعفشي

 كلذ ةيآلا ديفت ال ىناثلا ريدقتلا ٍلعو « هيصاعم نع زارتحالاو لجو زع هللا ةاضرم بلط ىلع

 ةفص ىف ىلاعت هلوق : امسماخو « ىلوأ ةدئاف رثك أ ناك امب ىلاعت هللا مالك ريسفت نأ كشالو

 ءانب هفالخم ملسملا لاح نوكي نأ بجوف كلذب مهصخ ( نيعفاشلا ةعافش مهعفنت اف ) رافكتلا
 ( كنذل رفغتساو ) ملسو هيلع هللا ىلص دمحل ىلاعت هلوق : امسداسو ؛ باطخلا ليلد ةلأسم ىلع

 تانمؤملاو نينمؤملا لكل رفغتسي نأب ادم مأ ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد ( تانمؤااو نيئءؤيللو

 ناك اذإو «نمؤم ةريبكلا بحاص نأ ( بيغلاب نونمؤي نيذلا ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيب دقو

 دق ىلاعت هللا ن أت بث كلذك ناك اذإو « ممل رفغتسا سو هيلع هللا لص ًادمم نأ تبث كلذك

 ءاذيالاو ريقحتلا ضع كلذ ريصيف هءاعد دريل ءاعدلاب هرمأ دق ىلاعت هللا ناكلا الإو . مهل رفغ

 ادع مأ امل ىلاعت هللا نأ ىلع لدف ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب الو ىلاعت هللاب قال ريسغ وهو

 ةعافشلل ىنعم الو مط رفغ ول مب امإ] كلذو « هءاعد باجتسا دقف ةاصعلا لكل رافغتسالاب

 مل املاك ! تيا مامار الر وأ اهتموا ريفا متييح اذإو ) ىلاعت هلوق : اهعباسو ءاذه الإ

 انرمأ مث , اهودري نأب وأ اهنم نسحأب ةيحتلا كلت اولباقي نأ ةيحتب دحأ هايح اذإ ممأب لكلا
 ةالصلاو (اهلست اودلسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمأ اي ) لاق ثيح ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةيحتب

 بجو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمحرلا هللا نم انبلط املف : ةيحت اذه نأ كش الو ةمحر هللا نم

 نيملسملا لكل بلطي نأ وهو هلثم د#«لعفي نأ ( اهودر وأ اهنم نسحأب اوي ) ةلوق ىضتقمي
 ريغ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع انقفاوت مث . ةعافشلا ىنعم وه اذ هو « ىلاعت هللا نم ةمحرلا
 لاو )'ىلاعقب هل وق:: اهتماث وزال بااولطملا قو. لكلا ىف:ةحافش هللا ابقي ق أ كجالف) كاع ةلان ووتر

 ( اهحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اويلظ ذإ مهنأ
 هللا نإذ. نّيملاظلاو ةاصعلل رفغتسا ىتم لوشرلا نأ ىلع لدن ةنآلاو ..«ب ةبولا نك ذ ةيآلاوف لسيلو
 نأ بجوف « ايندلا ىف ةلوبقم رئابكلا لهأ قح ىف لوسرلا ةعافش نأ ىلع لدي اذهو ؛ مهل رفخي

 دمحمل ةعافدشلا بوجو ىلع انعمجأ : ابعساتو ٠ قرفلاب لئاق ال هنأل ءةرخألا ىف ةلوبقم نوكست

 لطاب لوالأو راضملا طاقسإ ىف وأ عفانملا ةدايز ىف نوكيي نأ امإ اهريثأتف سو هيلع هللا لص
 دنع هلضف ىف ديزي نأ ىلاعت هللا نم انبلط اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرال نيعفاش انكل الإو

 «بولطملا وهو ىناثلا نيعت مسقلا اذه لطب اذإو , دم ل آ ىلعو دمت ىلع لص مبللا : لوقت ام

 نأ : لوآلا « نيبجول ملسو هيلع هللا لص دمحم نيمفاش اننوك ا.نيلع قلطي ال امتإ : ليق ناف
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 نمحرلادنعذذتا ةريبكلابحاصو هيف)هلوخدبجو ادبع نحرلا دنع ذا نم لكف . ًادبع نمخرلا

 ىدوملاو : لاقي نأ بابلا فام ىصفأ هتحت الخاد نوكي نأ بجوف ؛ مالسإلاو ديحوتلاوهو ادبع

 هقح ىف هب لمعلا كرت لوقن انكل هتحت هلرخد بجرف هللاب ناإلا وهو ادهع نمحرلا دنع ذا

 :كئالملا ةفص ىف ىلاعت هلوق ( ابهعبارو ) هءارو اهيف هب الومعم نوكي نأ بجوف عامجالا ةرورضل

 ىلاعت هللا دنع ىضت م ةريبكلا بحاص نأ هب لالدتسالا هجو ( ىضترا نمل الإ نوعفشي الو )

 بحاص نإ اناق انإ ةعافشلا لهأ نم نوك نأ بجو ىلاعت هللا دنع ىضذتس ناك نم لكو

 هيلع قدص نم لكو هديحوتو هناإ] بس هللا دنع ىضت م هنألل ىلاعت هللا دنع ىضتىم ةريبكلا

 ىضترملا نآل ىلاعت هللا دنع ىضترم هنأ هيلع قدصي فصولا اذه بسحب هللا دند ىضت م هنأ

 درفملاقدص بك رملا قدص ىتمو « هناميإ بسحب هللا دنع ىضنت م : انلوق موهفم نم ءزج هللا دنع

 ةغافتشلا لهأأ نه نوكي نأ بجو اذ-ه:تبث اذِإَو ؛ هللا دنع ىضترم ةرييكلا بخاص نأ تبثف
 ىنلا نع ءانثاشالاو ىضترم ناك نأ الإ ةعافشلا ىنن ( ىضترا نأ الإ نوعفشي الو ) ىلاعت هلوقل

 ةعافش ىف لخاد ةريبكلا بحاصنأ تبث اذإو « مهتءافشل الهأ ىضترملا نركب نأ بجوف تايثإ

 لئاق ال هنأ ةرورض« ملسو هيلع هللا لص دمع ةعافشو ءايبنألا ةعافش ىف هلوخد بجو ةكئالملا
 ىضترع سيل قسافلا نأ ( لوألا ) نيهجو نم لالدتسالا اذه ىلع مالكلا : لبق نإف . قرفلاب

 نأ بجو ةكنالللا ةعافشل الهأ نكب مل اذإو ,ةكتالملا ةعافشل دلكأ ندرك ل نآس تلو

 قضت رق طفلا هناألا ظن رع "شيلان ]1 انلق 7 سو هيلع هللا ىلص دمحم ةعافشل دلما ناكاخل

 ىضت رع سيل هنأ هيلع قدص هقسف بس# ىضت رع سيل هنأ هيلع قدص نمو هروجلو هةسف بسح

 ةكئالملا ةعافشل الهأ نوكي ال نأ بجو ىضترمب سيل هنأ تيث اذإو « ليلدلا نم مترك ذ ام نيعب
 ىضترملا ق> ىف الإ لكلا نع ةعافشلا فن ىلع لدي ( ىضترا نال! نوعفشي الو) ىلاعت هلوق نآل

 نأ (ىاثلا هجولا) ىنلا ف الخاد نوكي ىرأ بجو ىضتمم ريغ ةريبكلا بحاص ناكاذاف

 هنم دأ ولاقأ ىلع ال ر# ( ىضترا نأ الإ نوعفشي الو ( هلوق ناكول مت ؛اعإ ةيالاب لالدتسالا

 هللا ىضترا نمل الإ نوعفشي الو هنم دارها نأ ىلع هانا ول امأ « هللا 2 نأ. الإ نوعفشي الو

 اذهو » ةريبكلا بحاص ةعافش ىضترا ىلاعت هللا نأ تبث ذإ الإ ةيآلا لدت ال ذةيش هتعافش هنم

 الاقي
 ديز انلوةف «ناضقانتو ال نيتلمهملا نأ ةيقطنملا مولعلا ىف تبث هنأ : لوآلا نع باوجلاو

 « مالكلاب ملاعب سيل ديز ةقفلاب ملاعديز دارملا نوكي نأ لاهتح ال ناضقانتي ال ملاعب سيل ديز ملاع

 ناضقانتي ال ىضترع سيل ة ةريبكلا بحاص ىضتر ةريكملا يحاص انلوق اذكف اذه ثبث اذإو
 ىذت رم هنأ تبث ىتف اضيأو ( هقسف بس ىضت رع سول هنيد بس ىضت م هنإ لا نأءلاتسدل

 هنوك درو ؛ ىضترم 4 زكا خارج + وه اكل ناك اذإو ىذت رد هن وك ىمسم تدل همالسإ بسك



 0 ةيآلا للسفن ىزجت اللا ًاموياوةتاو :: كانت اهل

 «هترجأ هنويملو هنمفوتساف أر يجأ رجأت-ا لجرو . هنمث لكأف ارح عاب لجرو , ردغ مث * ىل ىلفعأ
 اذهف مل ًاعيفش نوكي نأ لاحتسا ءالؤهل امصخ ناكامل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هب لالدتسالاو

 ىلاعت وهناحس هلوق(اهدحأ) هوجو هيف اوكسمت دم انبادعأ اهل( بالا اذهىف ةلزتءملا هوجو عومج

 ( ميكسحلا نيزعلا تنأ كناف مهل رفغت نإو كدابع مهناف مهذعت نإ ) مالسلا هيلع ىسيع نع ةياكح

 رافكسلا قح ىف تناكاجنإ لاقي نأ امإ مالسلا هيلع ىسيع نم ةعافشلا هذه نأ لالدتسالا هجو
 قار ةب وتلا عي جاوبكلا ينيساتم للملا وأ ةريغضلا بحاص ملسملا ق> ىفو أ عبطملا مسالا قح ىف وأ

 تأ كلل مهرفغت نإو ) ىلاعت هلوق نآل لطاب لوألا مسقلاو « ةبوتلا لبق ةريبكسللا بحاص منسم
 ململاو عيطملا ملسملا نآل لطاب عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا مسةلاو ؛ رافكسلاب قبلي ال ( ميكحلا زيزعلا

 ناكاذإو « مصخلا دنع القع هبيذعت ةبوتلا دعب زوي ال ةريبكلا بحاص ململاو ةريغصلا بحاص
 نإ لاقي نأ الإ قب مل كلذ لطب اذإو مهب اقث ال ( كدابع مهناف مويذعت نإ ) هلوق نكي مل كلذك
 ةعافشلاهذم لوقلا حص اذإو ةبوتلا لبق ةريبكلا بحاص مل لا قح ىف تدرو امإ ةعافشلا هذه

 ( اهناثو ) قرفلاب لئاق ال هنأ ةرورض لكي دمم قح ىف اهب لوقلا مص مالسلا هيلع ىسيع قح ىف

 ( محر روفغ كناذ ناصع نمو ىن» هناف ىنعت نم ) مالسلا هيلع ميعاربإ نع ةياكح ىلاعت هلوق

 عامجالاب ةرفغملل الهأ سيل هناأل رفاكلا ىلع هلمح زوحي ال ( يجر روفغ كناف ناصع نمو ) هلوقف

 القع بجا و مل هنارفغ نآل ةبوتلا دعب ةريبكللا بحاص ىلع الو ةريغصلا بحاص ىلع هلمح الو

 دك امو « ةبوتلا لبق ةريب ا بحاص ىلع هلمح الإ ق كمل ةعافشلا ىلإ هل ةجاح الف مصخلا دنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ناعالا بعش .باتك ىف قييبلا هاور ام هانلق ام ىلع نينبآلا _ ةلالد

 مهذعت نإ ) مالسلا هيلع ىسع لوقو ( محر روفغ كناف ناصع نمو ) ميههاربإ ىف ىلاعت هلوق الت

 ىلإ بهذا ليريج اي ىلاعت 1 ىنمأ مهللا » لاقو هيدي عفر مث ةيآلا ( كدابع مهناف

 زعهللا لاقف , لاق اب م 2 هللا كلاوسَز هي اقيدل ابق لب ريج هاتأف كيك ام هلسف ملعأ كبرو دم

 حيممصلا ىف ملسم هاور « كءوسسذ الو ك دمأ ىف كيضرنس انإ هل لقف دمم ةإ] بهذا ليريجاي لجو

 ىلإ نيهرجلا قوسنو . ادفو نم>رلا ىلإ نيقتملا رش موي ) ميرم ةروس ىف ىلاعت هلوق ( اهللاثو )

 نأ ةبآلا رهاظ ىف سيل لوقنف ( 98 نمحرلا دنع ذا نم الإ ةعافشلا نوكءلمب ال ءادرو موج

 نال مهله ريغةءافش نوكلمي ال من أ وأ مهريغل ةعافشلا نوكللمب ال نيمرجلا نأ ةيآلأ نم دوصقملا

 ةيآلا لحل وقت انأالإ لوعفملا ىلإ هتفاضإ نسح<و ذوب لعافلا ىلإ هتفاضإ نسحبو زوي اكردصملا

 نأمل ءيدحأ لكناف تاكاولا حاضيإ ىرجم ىرحب لوألا هجولا ىلع ابلمح نآل ىلوأ ىتاثلا هجولا ىلع

 اذإ . ىناثلا هجولا ىلع اب امح نيعتف ممريغل ةعافشلا 50 اعل آد رو موج ىلإنوقاسي نيذلانيمر غلا

 دنعذختا نم الإ ) هبيقع لاق هنألل رئابكسلا 2 ةعافشلا“لوظ# لع لاعب 901لوقلف انه ينبت

 دع اوذخنا اوناكاذإ الإ ممثريسغ م عفشإ ْن أن وقحتسال نيمر جملا نأ ريدقتلاو ) ًادبع نمحرلا



 ة/00117 لايغنا ىلزخي الامور اوةناو ::ىلا دق هلو ا

 ةيملع ةل اسم او نظلا الإ ديفثال داخآلا ةياور نآلل هيف هل لام ال داحآلاو داحآلاب وأ زاوتلاب امأف
 هفرعل كلذ لصح ول هناثل لطايف رتاوتلاب امأو . رئاج ريغ ةينظلا لئالدلاب ةيملعلا بلاطملا ف كسقلاو
 راكنآلا ىلع نورثك آلا قبطأ ثيل , ةءافشلا هذه اوركنأ ا كلذك ناكولو نيبلسملا روهمج

 نودبسي هلو- نمو شرعلا نولمحي نيذلا ) ىلاعت هلرق ) اهرشثاعو ) نذإلا اذه دجوي مل هنأ انملع

 ليبسلا ةعباتمو ةبوتلاب اهدييقتل نكي مل قسافلل ةلظات ةعافشلا 4-50 ولو ) كاني اوءبتاو اوبان

 ةعيرأ ىهو رئابكلا بادكأ ق> ىف ةعافشلا دجوت ال هنأ ىلع ةلادلا رابخألا ( رشع ىداحلا ) ىنعم
 لخد مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةريره نأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا ىور ام ( لوآلا )

 كبأرالق أ ,تددو ؛ نوةح ال مك هللأ ءاش نإ انإو نيزم وم موق راد مكيلع مالسلا 2 لاَقف ةربقملا

 اولاق دعب اونأي مل نيذلا انناوخاو ىناكأ متن لب لاق كناوخإ انسلأ هللا لوسر اب اولاق : انناوخا
 ةلجحم رغ ليخ لجرل ناك نإ تيأرأ 0 ؟افاشأ نك كعب قرف فازت ع تلال موت

 نيلج ًارغ ةمايقلا موا نيل مناف لاق« هللأ لؤسراب اي ىلب اولاق ١ هليخ فرحل هل لوقف م هذ ليخ َق

 مهيدانأ لاضلا ريعبلا داذب م ىضو> نع لاجر نداذيلف هلأ : اوصارالا ىلع موطرف انأ 0

 ىفأ ىلع ريخلا اذه لالدتسالاو « اك اوكف لوقأف كدعي اولدب دق من] لايف م مه لأ مله الأ

 2 2 كاذ لود ال عيفشلا نآلل امد امك لوش ن 5 م ل آيت 5ك 1 1 ةعافش غأإ

 نمجرلاديعىور ( ىاثاا ) ءام ةبرش مهعنمي وهو مئادلا باقعلا نم ينوب ىف مهل ًاعيفش نوكي نأ

 هللأب كذ.عأ ةر 2 ا أ 2 ةر2ّ نب بعكل لاو متلَس 2 رم نأ هللأ كليع نب رباج نع طاباس نبأ نب

 يد سلف موذكب م,ةدصو مولظ ىلع مهمناعاف مويلع لغد نم ءارعأ نو 1 هنإ ءارقسلا ةرامإ نم

 مهيذكب مهقدصي ملو مهللظ ىلع مهنعي لو مهيلع لخدي مل نمو ضوحلا ىلع دري ناو هنم تءماو

 ةقدصلاو ةزج موصلاو ابرق ةالصلا هةر نب كا 2 ضوحلا ىلع دريسو هنم ل ىم وهف

 لد الاو ) تا نم ترن مل ةنجلا لخديال ةر 6م ع نب 3 ا ) راذلا ءاملا ءىطي ايةئيطخلا ءطت

 ,هل عفشي فيكف هنم ىنلا لو ذا نم ن 31 مل اذإ هن :أ ( اهدحأ ( هلأ هبال نه ثيدحلا أذه

 لورا لإ كل وصولا نم عنم اذإ هنآلل ةعاف شل أ ىلع ل اياد « ضوحلا ىلع دري مل» هلوق اهيناثو )

 هلوق نأ ) | ملاثو 1 كلامحلا نم 0 لوسرلا عجم نأرف ضوخلا هيلع درب ال ىت>

 قريشا بحاص قد ف ةعافشال 2 ال هنأ ف حرص 1 تحسأا نم تين م ا لغد ال 2

 3 هتقر ىلع ةمأث هلأ موا ا نيفلأ هل 2 مالسأاو 0 ةالصلا ه لع لاق ةرب ره ىنأ نع ) كنا !اعلا (

 ىف حيرص أآذهو « كتعلي دق 3 هنأ نم كإ كإمأ ال كول ل أ هللا 1 لوي ءا 2 ؛ادط

 لاق ةربره ىنأ نع ) عبارلا بيصل ةعافشلا ْق هل و هللأ نم هل كاع : ملاذإ اذإ هال بولطملا

 لجر 2 هئوصخ همع صح تا نهو ةمايقلا موي 0 دضوت | ازأ هناا 2 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق



 ةأ/ ةيآلا : سفن ىزحي ال موي اوقتاو : ىلاعت هلوق
 عيب ال موي ىلأي نأ لبق نم ) ىلاعت هلوق ( !هئلاثو ) باي عيفش مهل نوكي ال هنأ هب دارملا نأ ىلع
 امو ) ىلاعت هلوق ( اهعبارو ) اهرسأب تاعافشلا ىن ىضتقي ةيآلا رهاظ ( ةعافش الو ةلخ الو هيف
 اذإ هنال نوروصنم مهنأب اوفصول هتمأ نم قسافلل عفشي لوسرلا ناكولو ( راصنأ نم نيملاظال

 هلوق ( اهسماخو ) هترصن ىف ةياهنلا لوسرلا غلب دف باذعلا نع لوسرلا ةعافش ببسب صاخن
 نأ الإ دحال نوعفشي ال مهنأ هتكالم نع ىلاعت ربخأ ( ىضترا نمل الإ: نوعفشي الو ) ىلاعت
 ءايبنآلا اذكسف هل ةكئئالملا عفشت مل اذإو ىلاعت هللا دنع ىضترمب سيل قسافلاو للجو رع هللا هيضآري

 ترثأ ولو ( نيعفاشلا ةعافش مهعفنت اه ) ىلاعت هلوق ( امسداسو ) قرفلاب لئاق ال هنآل مالسلا هيلع

 ةمآلا نأ ( اهعباسو ) ةيآلا دض كلذو مهعفنت دق ةعافشلا تناكل باقعلا طاقسإ ىف ةعافشلا

 ىف نولوقيو مالسلا هيلع هتعافش لهأ نم انلع< نأ ىف ىلاعت هللا ىلإ بغرن نأ ىغبني هنأ ىلع ةعمج
 ايزي انندلا نم جرخ ىذلا وه ةعافشلل 'ق>تسملا ناكولف هتعافش ل هأ نم انلعجاو : مهتيعدأ ةلمج

 زوي ال مل لاقي ال . رئابكلا ىلع نيرصم مهل مي نأ ىف ىلاعت هللا ىلإ اوبغردق اوناكل رئايكلا.ىلع

 مهنأ ال نيرصم اوجرخ اذإ هتعافش لهأ نم ملم نأ ىف ىلاعت هللا ىلإ نوبغري مهنإ : لاقي نأ

 نويغس اوسلو نيباوتلا نهانا دجا : 1 ىف نولوي مهنأ كنيرص» مه -_ نأدف نوغري
 ةاطوردم_نيتيغرلا :اتاكو نينذم اوناك اذإ ة ةيوذلل مهقفوي نأ يفةنوغإب امإو اوبوتي مث اوبنذي نأف

 سيلا ( لي ) نيمجو نم هنع باو لا: لوقت اكل بنذلا ا ارصالا مدقت وهو طرشب

 لهأ نم انلعجا انلوق ىف ًاطرش ديزن نأ « نيباوتلا نم انلعجا مبللا : اناوق ىف أطرش انطرش اذإ بحي

 مباصوي ام مهم لعفي نأ ىلاعت هنم نولأسي ىلاعت هللا ىلإ نيت را اناك ىف ةمالا نأ (ىناثلا ) ةعافشلا
 ىفو «بونذلا نه ةبوتلل م,ةفوي ىف نوبغري نأ « نيباوتلا نم انلعجا : موق قف هيف بوغرالا ىلإ

 ةياهأ لصحت م ولف مالسلا هيلع هتعافشل الهأ هدنع ندر /؟ مم 1 نأ َْق نو.غري ىناثلا

 نم جارخالل الاؤ ةعافشلا ةيلهأ لاو. ناكل رئابكلا ىلع ًارصم ايندلا نم 3 الإ ةءافشاا

 امإ ةعافاشلا ةيلهأ نإ انلوق ىلع امأ . عامجالاب رتاج ريغ كلذو « رئابكلا ىلع رارصالا لاح ايندلا

 ( اهيناثو ) قرفلا روظف ًانسح ةعافشلا ةيلهأ لاؤس ناك باوثلل ًاقحتسم ايندلا نم جورخلاب لصحت

 نأ ىلع لدي ( نييئاغب اهنع مهامو « نيدلا موي انولصإ ٠ م>ج ىفل راجفلا 0 اعت هلوق نأ

 رد ا :ء نوريخي ال مهنأ تبث اذإو امنع نوييغي ال مهتأو رانلا نولخدي راجفلا لك

 دعب رانلا نم جارخالا ىف الو باقعلا نع وفعلا ىف ال رثأ ةعافشلل نكي مل كلذك ناك اذإو ءاهنم

 ةعافشإا ىف ة ( هنذإ دعب نم الإ عيفش نمام لالا ردنا ) ىلاعت هلوق ) اممسانو 1 صلال

 ىلاعت هل رو اذ و( هنذإ ذأ لإ, كت عفش قدا اذ نم ) هلرق أذككو 'هتءافش"ق ند ؛ مل نمع

 تاع د03 ةعامقلا ل لذي مل 0 هنإو ( 0 لاو نسل هل ندأ ندد ] 2

 لقتلااهأو :ةفال لا لق ]قملالامأ ٠ [قنلاب وأ" لكعلاب ام] تفارعل كيف رع ول لل | ذهنك 3 ا
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 باوثلل نيقحتسملل اهنأ ىلع ةلزتءملا تبهذف ؟ باقعلل نيةحتسملا رئابكلا لهاأل نوكست مأ « باوثلل

 طاقسإىف اهريثأت انباصأ لاقو ؛ هوةحتساام ردق ىلع عفانملا نمةدايز لص نأ ىف ةعافشلاريثأتو
 اولخد نإو رانلا اولخديال ىتح ةمايقلا ةصرعف ملل عفشي نآيرامإ,:كاقفللا نيقجشملا(نءةكاذنلا

 ةلزتعملا تادتساو «رافتكللل تسيل امنأ ىلع اوقفتاو ةنجلا اولخدي واهنم اوجرخم ىتح حل عفشيف رانلا
 نه ةعافشاا قن ىلع لدن اهنإ اولاق ةيآلا هذه : اهد>أ هوجوب رئابكلا لهأل ةعافشلا راكن] ىلع
 , هج 8 ةيالث

 بادقعلا طاقسإ ىف ةعافشلا ترثأ ولو ( ائيش سفن لع سفن ىرجت ال ) ىلاعت هلوق : لوألا
 ىف ةركن هذهو ( ةعافش اهنم لبقي الو ) ىلاعت هلوق : ىناثلا ءائيش سفن نع سفن ترجأ دق ناكل
 ًاعيفشد# ناكولو( نورصني مه الو ) ىلاعت هلوق : ثلاثلاو , ةعافشلا عاونأ عيمج معتق ىثنلا قايس
 نيهجو نم ةيآلا ىلع مالكلا لاقي ال . ةيآلا فالخ ىلع كلذو هل ًارصان ناكل ةاصءلا نم دحأل

 . ىناثلا « مهيف تازن ةيآلاف كلذ نم اوسيأف مهل نوعفشي ممءابآ نأ نومعزي اوناكدوهلا نأ :لوالا
 ةدايز ق- ىف هيلإ ضيصختلا قرطت ىلع انعمجأ انأ الإ ًاقلط» ةعافشلا ىن ىضتةي ةيآلا رهاظ نأ

 ءاهرك ذن ىتلا لئالدلاب ةريبكلا بحاص ملسملا قح ىف هصخن ًاضيأ نحف « ةعاطلا لهل باوثلا
 نأ زوج ال هنأ ىفاثلا نعو « ببسلا صوص ال ظفالا مومعب ةربعلا نأب لوألا نع بيجبن انآل

 هيف عفنت ال هنأب مويلا كلذ نم رذح ىلاعت هنآل عفانملا ةدايز ىف ةعافمشلا قن ة,آلا نم دارملا نوكي
 ةدايز لوصح مدع نال 2 دا ةدايز ليصحتلل] ةعافشلا ى ىف عجر اذإريذحتلا لص (شيلاو , ةعافش

 قح:سلا عفانم هيف ديزأ ال اني انما الا قاوط ىلإ قبلا كلذ ورا ٌرسحلو نانخ هنت ليبل عفا

 باقع هيف طةسأ ال موي اوقثا : لاق ولو ؛« ىصاعملا نع رجز كلذب لصحي مل دحأ ةعافشب بارثلا

 ريثأت ىن ةيآلا نم دوصقملا نأ تبثف « ىصاعملا نع ًارجز كلذ . ناك ع يفش ةءافشب باقعلل قحتسملا

 ريح نمنيم الا ام ) ىلاعت هلوق : اهيناثو « عفانملا ةدايزف اه رع نال باقعلا طاقسإ ىف ةعافشلا

 نوكينأقأ ىلاعت هنإ لاقي ال هريغو رفاكلا لواني كلذو ملظلاب ىنالا وه ملاظلاو ) عاطي عيفش الو

 عيفش ةرخآلا ىف نوكي ال هناف هبجومب لوقن نحو باي ًاعيفش فني لو عاطي عيفش نيملاظلل

 لوقت انآآل « ىلاعت هللا هعيطي دحأ ىلاعت هقوف سيلو « عيطملا قوف نروكحي عاطملا نآلل « عاطي
 دحأ ىلاعت هقوف سيل هنأب ملعلا نأ : لوألا « نيبجو نم متلق ام ىلع ةيآلا لمح زوحيال
 نم امأو «ادحأ عيطي ال هنأ فارتعا دقف هنا>بس هتبثأ نم امأ . ءالقعلا نيب هيلع قفتم « هعيطي

 ةيآلا لمح ناكاذه تبث اذإف , هريغل اعيطم هنركح هيف دقتعي نأ لا>تسا ىننلاب لوقلا عف هافن

 نوكي ال عيفشلاو . عاطي اعيفش ىنن ىلاعت هنأ : ىناثلا . ديفي ال ىنعم ىلع اهل المح مت رك ذ ام ىلع
 ةلوق دافأ» اعيفش ىمسي ال هلثمو هيلع اياحو هل مآ نوكي هقوف نم نآل هيلإ عوفشملا نود الإ

 هلمح بجوذ هقرق نم ىلع ( عاطي ) هلوق لمح نكسمي ملف ىلاعت هللا نود هنوك « عيفش د



 86ه يالا “اسف ىاز# ال امرا اًوقتاو :: فاننا هلو

 ن'اك « رتولا دض وه ىذلا عفشلا نم اهلصأو ةجاح هل بلطيو ًائيش دحال دحأ بهوتسي نأ
 الو ) هل وقف ريمضلا نأ ملعاو اجو ةلانغاىا امرأ د عيفشلا راصف ًاذالف نا باق [يفلاط
 امه لبقي ال ىنعمو « لدع اهنم ذخؤي ال ىلا ىهو ةيصاعلا ةيناثلا سفنلا ىلإ عجاد ( اهنم لبشي

 اهنأ ىلع« ىلوآلا سفنلا ىلإ عجري نأ روق يارس ريال عيفش ةعافشب تءاج نإ اهنإ ةعافش

 ( لذع اهنهذخؤي الو ) ىلاعت هلوقامأ . اشيش اهنع ىزحت ال 5 اهتعافش لبقت مل اهل تعفش ول

 اريظن هل ىوأ ال ىأ ٠ ًادحأ نالفب لدعأ ام : لوقت ءىثلا ةلداعم نم ةماكلا لصأو « ةيدف ىأ

 ول اورفك نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه هزيظنو ( نولدعي مءرب اورفك نيذلا مث ) ىلاعت لاق

 ىلاعت لاقو ( مهنه لبقت ام ةمايقلا موي باذع نم هب اودتفيل همم هلثمو ًاعيمج ضرالا ىف ام مهل نأ
 لاقو (هبىدتفا ولو ًابهذ ضرالا ءلم ممدحأ نم لبقي ناف رافك مو اونامو اورفك نيذلا نإ )

 . ( اهنم ذخؤيال لدع لك لدعت نإو )

 ةبارقلاو ةطلاخلاب اس.ئدلا ف نوكي امن] رضانتلا نأ ملعاف ( نورصني مث الو ) ىلاعت هلوق امأ

 نم رفي ءرملا امتإو « مهنيب باسنأ ال هنأو ةعافشالو ةلخ ذئموي سيل هنأ ىلاسعت هللا ريخأ دقو

 ؤأ املاظ كاغأا ارضنا: د :هلوقكا ةنوعملا هب دارت نضنلاو: .لافقلا لاق: هتبارقو هنبأو همآؤ هيخآ
 هال صتخ كيلا, .ةزؤطت ىلا عر وطشعا لعرب, كيرا ةلوقت ديا الا نيس هيو اذار
 ْفرأ ىأ ( هللا هرصني نل نأ نظي ناكنم ) ىلاعت هلوق ىف ليقو ابلهأ ثاغأ هناكف اهتبنأ اذإ

 نم هانرصنو ) ىلا عت لاق «ًاراصتناو ةرصن ماقتنالا ىمسيو ؛ دالبلا ثيغلا قزري اكهةززي نل

 هذه لمت< ( نورصني مث الو ) ىلاعت هلوقف « هل انمقتناف هانعم اولاق ( انئايآب اويذك نيذلا موقلا

 « هللا نم ملل مقتني نم 0 مهنأ لمتحيو « نوئاغي ال ةمايقلا موي مناف ةوجالا

 قا ' هباذع نم كانه مفاد ال 4 !لانيت هللا نيحأت «دئادّتعلا عفد وه رصنلا نك ةلجلا قو

 : ناتلأسم ةءالاىف

 ناسنإلا ىفالت ىف بيغرت ىوقأو ىصامملا نع ريذحت مظعأ ةيآلا ىف نأ ( ىلوالا ةلأسملا ١

 ةللافش و كاؤدعملا ثولا.يسب >ىتيل, منكر رشت الذ],هنازلدتب قلى ةبصعللا# نرش هعم نوكيا

 ريصقتلا نم ةعاس لك نمأي ال ناك اذاف ؛ةعاطلاب الإ هل صالخ ال هنأ لع ةيدف الو ةرصن الو
 ةبالاو لاح لك ىف ًافئاخ أرذخ راص ءاقيلاىف هل نيقي ال هنإ] ثيح نم ةبوتلا توف نمو « ةدايعلا ىف

 مويلل .فصو ايف رك ذ ىذلا فصولا نآل لكل ةبطاخم ىنءملا ىف ىوف ليئارسا ىب ف تناكذإو
 . مو ءملا كلذ ىف رضحب نم لك م عب كلذو

 لمحو ةر>الا ىف ةعافش ملسو هي هيلع هللا لص د مغ نأ لع ةماللا تعمجأ ( ةي ةناثلا ةلأسملا ر

 كبر كيطدي فوسلو ) ىلاعت هلوقو ) دوم ًاماقمإقل] ركل ةيينأ يدع ) ىلا_هت هلوق كلذ ىلع

 نيقحتسملا نينم بلل: نؤكتتأ !نوكت 1 مالسلا هيلع هتعافش نأ ى اذه دعب اوفلتخا مث مث ( ىضزتف
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 هناوعأ تلواحو ةبيرك ىلإ مدحأ عفد اذإ برعلا نآل كلذو « اليوج اهمظعأو تافصلا دشأب

 هدلو نع دلاولا بذي امك هنع تبذف ةيخلا ىضتققم نم ةيبآلا امسوفن ىف ام تاذب هنع كلذ عافد

 ةنيالملاب لواخ ةعافشلا فو:دصو ةعارضلا هوجوب داع هتعئام هل ةقاط ال نم ىأر نإف هتوق ةياغب

 . هلثم ءىثلا ءادفالا هدعب قبب مل نايللاو ةنوشخلا نم ناتلا+لا هنع نغت مل نإف ةنشاخلاب هنع رصق أم

 ريخأف ناوخاألاو ءالخالا رصن نم هوجري امب لاعت ةثالثلا هذه هنع نغت مل نإو هريغ وأ لام ام

 :نالاؤس بيئرتلااذه ىلع قب . ةوخآلا ىف نيمرجلا نع رومآلا هذه نم ءىث ىنغيال 3

 هلوق نم ةدئافلا ىه ( ائيش سفن نع سفن ىرجت ال ) هلوق نم ةدئافلا ( لوآلا لاؤدلا )ل

 سفن ىز#ت ال ) هلوق نم دارلا : باوجلاو ؟راركدلا اذه نم دوصقملا اف ( نورصني مهالو )

 هصيلخت لواحت نأ ىبف ةرصنلا امأو « ءازجلا نم همزلي ام هريغ هنع لمحتي ال هنأ ( ايش سفن نع
 . ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ ًاقرف رك ذنسو بقاعملا كح نع

 هذه رك ذو ةيدفلا ذخأ ىلع ةعافشلا لوبق ةيآلا هذه ىف مدق ىلاعت هللا نأ ( ىتاثلا لاؤسلا
 ؟ هيف ةكسملا اف ةعافشلا رك ذ ىلع ةيدفلا لوبق مدقو ةئاملاو نيرشعلا دعب ةروسلا هذه ىف ةيآلا
 نيعفاشلاب كسقلا مدقي هنإف سفنلا ولع ىلإ هليم نم دشأ لاملا بح ىلإ هليم ناك نم نأ باوجلا

 ىلإ ةراشإلا بيترتلا رييغت ةدئافف ةعافشلا ىلع ةيدفلا مدقي سكسعلاب ناك نمو ةيدفلا ءاطعإ ىلع

 ( ًائيش سفن نع سفن ىزحت ال ) ىلاعت هلوق امأ : ظافلالا ريسفت نآلا رك ذنلو : نيفنصلا نيذه
 لاق هل هللا لوسر نأ ثيدحلا هنهو ىضق ةغللا لهأ دنع اذه ىزج ىف لصأللا : لالا لاف

 متفب © كيز زبد دب رعلا لهأ هيورب ذكه « كدعب ادحأ (ئايخ الو كب زجي » راسي نب ةدرب ىلأل

 نع سفن بوت ال ةمايقلا موي نأ ةيآلا ىنعمو ؛بونتو كتيحضأ نع ىضقت ىأ زومبم ريغ ءاتلا

 ةياينلا هذه ىنعمو هيبأو همأو هيخأ نف هيف ءرملا رقي لب اعاضأ ام ًائيش اهنع لمحت الو ايت

 لجرلاك ايندلا ىف ةباينلا هذه عقت دقو هيلع أبجاو ناك ام ىصاعلا ىلع ىضقت ال عيطملا ةعاط نأ
 نم هيف عقب امب] قوةحلا ءاضق نإف ةءايقلا موي اهأز انح لاغتيو ةثيادأ هقأدضو؟ةبل رق نع ىنقي

 ىف ةبلظم هيخال هدنع ناك ادع هللأ محر د مالسلا هيلع لاق لاق ةربره وأ اكول تانسملا

 تانسح هل تناك نإف مثرد الو رانيد مث سيلو هنم ذخؤي نأ لبق هل>تساف هاج وأ لام وأ ضرع

 ( ايش ) و فاشكلا بحاص لاق « هتائيس نم لمح تانسح هل نكي مل نإو هتانسح نم ذخأ

 نودلظي الو ) ىلاعت هلوقك اولا .نم البلف أن دصف عضوم ىف نوكي نأ زوو هن لودءقم

 ني اكيبشر تدمع الإ هتءارق ىف نوكي الف هنع ىنغأ اذإ هنع أزجأ نم « ىرزحبال » أرق نمر ماحد

 وه انلق ؟ فوصوملا ىلإ اهنم دئاعلا نيأف ليق ناف . امويل ةفص ل#لا ةيوصنم ةلملا هذهو ءازجإلا
 ًائيش اهريغ سفن نع ىرحجيت ال سفنالا نم ًاسفن نأ ريكتتلا ىنعمو هيف ىزحت ال هريدقت فوذح

 ةعافشلاف ( ةعافش اهنم لبقي الو ) ىلاعت هلوق.امأ , عماطالل عاطقلا ىلكلا طانقإلا وهو ءايشألا نم
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 اس مكمل سس 2 ممور يراد توم م هش سن هاا راثدع

 ب

 - نإ هس ها مك هر جب -

 الو ةعافش اهنم لبق الو اًئيش سفن نع سفن ىزجت ال اموي اوقتأو
 1 - راس مهر نزلا اساس مله اس و 6 .

 «40» نورصني هالو لدع ام ذخَوي

 . ( ليئارسإ ىب نم اورفك نيذلا نعل ) لاقو ( ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو ) ىلاعت لاق اه

 ةليضفلا نآل برعلل هيبذت ليئارسإ ىن هب ىلاعت هللا بطاخ ام عيمج نأ 6 ىناثلا ثحبلا ل

 لوقلا نوعمتسي نيذلا ) ىلاعت هللا لاق داشرإو هيبنت ءايبنالا صيصاقأ عيمجو ؛ مهتةحل دق ىنلاب

 ةربع مهصصق ىف ناكدقل ) لاقو ( مكبر نم مكيلإ لزنأ امزسحأ اوعبتاو ) لاقو ( هنسحأ نوعبتيف

 هللاو ىضم دق لوي ناكب اطخلا نب ربع نأانل رك ذ : لاق ةداتق ىور كلذلو ( باملآلا ىلوألل

 ٠ ريغ نع نوءمست 5 ىغعل امو ليشارفا ون

 هبحاص ىلع لجرلا هب معني امو ةنملا نوالا رسكب ةمعنلا » لافقلا لاق < ثلاثاا ثحبلا ال

 ىلاعت لاق « شيعلا ىف هب معني ام وهف نونلا حتفب ةمعنلا امأ و ( ىلع اهنمت ةمعن كلتو ) ىلاعت لاق

 . ( نيبك اف ايف اوناك ةمعنو )

 حلصأألا ةياعر نأ ىلع لدي ( نيملاعلا ىلع مكتلضف ىتأو ) ىلاعت هلوق 4 عبارلا ثحبلا إل
 عيمج لواذتي ( نيملاعلا ىلع مكتلضف ىنأو ) هلوق نآل نيدلا ىفالو ايندلا ىف ال ىلاعت هللا ىلع بجت ال

 زب مل ًابجاو ناكناف ابجاو نوكي ال وأ ًابجاو نوكي نأ امإ ليضفتلا كلذف « نبدلاو ايندلا معل

 صصخ ىلاعت هنأ 6 بجاو ربع ناكذإو ل ىلع هل ةئم الف آجاو ئدأ نم نال مهيلع ةنم هل

 .نيدلا ىف الو ايندلا ىف ال ةبجاو ريغ حلصاْلا ةياعر نأ ىلع لدي اذبف ضعبلا نود كإذب ضعبلا

 ةرخآلا ىف ةميظعلا معنلاب ًاضيأ مهصخم نأ بساني اذهف ايندلا ىف ةميظعلا معنلاب مهصخ امل ليق نإف
 اوقتاو ) هلوق ىف ديدشلا فيوختلا كلذ فدرأ ملف « هنادتبا نم ريخ فورعملا مامت] : ليف اك

 . اهنع مرذح اذبلف شخلأو ميبقأ نوكت ةمعنلا مظع عم ةيصعملا نآل : باوجلاو ( ًاموي
 لاصخل اعاجتسا رثك أ مهيأ نأ ىنمي لضفأ ماعلا قرف ىأ نأ ناب ىف ( سماخلا ثحبلا

 رثك أولضفأ اهنأىعدت ةفئاط لكفىحاونلا ناكس نييديدمشلا عاذنلا هيف عقوامم اذه نأ ملعا ؟ ريخلا

 (1)هنوعو ىلاعت هللا قيفوتب بابلا اذه ىف مالكلا دقاعم ىلإ ريشن نمو لايكلا تافصل اعاجتسا

 © نورصني مالو لدع امنم
 مويلا سفن نآل دئادشااو باقعلا ره مويلا كلذ ىف لصحب امل ءاقتا مويلا ءاقتا نأ ملعا

 مويلا فصو ىلاعت هنإ مث هانرك ذ ام دارملاف ًاعيمج رانلاو ةنجلا لهأ هدري نأ نم دب الو قتي ال

 ( محملا ) قلاعت" هللا هيحر فنصملا هْئلِإ راشأ ام ءىث عضوملا اذه ىف انيديأب ىلا لوصالا ىف رك ذي مل ( ) ١
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 تايناحورلا ملاع ف ةدوعوهشناكاعاو ةميدق حاورالان رك ىلع ةيآلا هذه تلدف ( هدنع نوكلاب

 . مدقت م ىلع ءانب لصح لو اهنع باو لاو

 ( نيملاعلا ىلع م كتاسفا فو يلع دكامسنا ىلا ومحل ارث ثإ ليسا ذع] قنل ) ىلاعتو كرابت هلوق

 كا نمد ا مم لع هجحلل دك و مرغل# 7 مالك ١) اذه داعأ اه ] ىلاعت هنأ ملعا

 ىتوعيطت مل نإ لاق هناك( اموي اوقتاو) هلوق وهو « ديعولاب ةنرق مث لسو هيلع هللا ىلص دم عابتا

 مكتلضف ىأو ) هلوق امأ . لبقتسملا ىف اقع نم فوخلل فوعيطأف مكيلع تيم يمارس لج
 قافت الاب لطاب كلذو مالسلا ةيلع لري نم لضفأاو 139 نأ مزأي 1 وهو لاؤس هيف ) نيملاعلا ىلع

 تأ كلوَمكنمانلا نم ريكا عمجا نع ةرايع ملاعلا - موق لاق َ اقدح هوجو نم كغ باوهجلاو

 وهو ملعلا نم قتشم ملاعلا ظفل دا يف د اذدهو . لكلا ل ريثكلا ةنم داما و سسانلا نم املا

 ملاعلا : نيملكتملا لوق قيةحاذهو « ملاعلا نم ناكفاملاع ناكىلاعت هللا ىلع اليلد ناكام لكف ليلدلا

 دارملا : اهيناث و « تاثدىلا ضعيب ماعلا ظفل صيص ' نكي ال اذه ىلعو ؛ هللا ىوس دوجوم لك

 دوجو“ سل نآلا وهو كلذ لعد كجحو» 5 ىذلا سصخشأأ نال كلذو مكنامز ى اع ىلع م 2 :اضو

 لاح ءىثناو ًادوجوم نوكي نأ ملاعلا طرشش نآل همدع لاح نيملاعلا ةلمج نم صخشلا 3 نكي ل

 ناك ام مالسلا هيلع ادم نأو « نيااعلا نم نوكسي ال همدع لاح ءىشلاف ًادوجوم نوكي ال همدع

 نيملاعلا لضفأ ليثا رسإ ىإ 0 نم مزاي الف نيملاعلا نم تقولا كإذ ناك ) تقولا كلذ ف نيكل

 ًاضيأ باوجلا وه اذهو ؛ تقولا كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص دم نم لضفأ مهنوك تقولا كلذ ىف
 لاقو ) نيملا علا نه ادحأ تؤ 1 5 انآو اكوام مكلعجو ءا دنأ مكيف لعج ذإ ( ىلاعت هلوق نع

 مثدريغ نم لضفأ اوناكاعإو ) نأ ا كلذ ىم اع 4 دارأو ( نمل :! ىلع مع ىلع مم :ا:رتخا دقلو )

 ىف ماع (نيملاعلا ىلع كتلضف ىأو) هلوق نأ : اهثلاثو : ةيحلإلا 1 !او ةلاسرلاو كللملا نم اوطعأ امب

 لكااسإ ىب نألع 0 ةيالاف ةدحاو ةروص هقدص ىف كي قلطملاو لضفلاف قاطم هنكل نيملاعلا

 مولعل لب رومآلا لكىف نيملاعلا لك نملضفأ اونوكي نأ ىضتقيال اذهو امممأ ىف نيملاعلا ىلعاولضف

 كلذ دنعو ىمأألا كلذ ادع ايف مهنم لضفأ نوكب مهريغف دحاو ىمأ ىف مهريغ نم لضفأ اوناك نإو

 ىلع نارمع لآو مهاربا ل اواحونو مدأ ىطصا هللا نإ ) ىلاعت هلوقب لالدتسالا حصي ال هنأرظي

 : ثاحأ انبه قب . كالا نم لضفأ ءايبنالا نأ ىلع ( نيملاعلا

 ىلع ريزانخو ةدرق اوخسم مهتاصع نآل مهنم نينمؤملا هب دارأ : ديز نبا لاق : لوألا ثحبلا
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 هلوقف ةيآلا امأ . فرعلاو ريخلاو ةيآلا هيلع ليلدلاو ةيؤرلا ديفيال ءاقللا ظفل : ةلزتعملا تلاقو

 كلذ لعفي نمو ) لاقو « هبر ىري ال قفانملاو ( هنوقلي موي ىلإ مهيولق ىف ًاقافن مهةعأف ) ىلاعت

 رفاكلا لوانتي اذبف ( هوقالم مكنأ اوملعاو هللا اوقتاو ) ديدهتلا ضرعم ىف ىلاعت لاقو ( آمان قلن
 هلوقف ريخلا امأو . ةيؤرلا نع ةرابع سيل ءاقللا نأ انملعف رفاكلل تبثت ال ةيؤرلاو « نمؤملاو
 سيلو « نابض هيلع وهو هللا قا ملسم ءىرما لام اهب عطتقيل نيمي ىلع فلح نم و مالسلا هيلع

 :' تاف لميف نالسملا لوق وبق فرعللا امأو , نأتنلا لهأ تففضو كلذ لل كامن هللا .عازدا ىلا
 هجو ىلع ها-ةلي نم برقلا هب داري ءافقللاف ًاضيأو « لجو زع هللا ىأر هنأ نونءي الو « هللا قل

 دات ناك نإو دعب هتيقلام : ريمألا نع بجح اذإ لجرلا لوي كلذلو ؛ امهنب باجحلا لوزب

 ًاديدش ًادبج نالف قل لاقيو « ًاريرض ناكنإو « هتيقل لوقي هيلع لوخدلا ىف هل نذأ اذإو «هآر

 نع ةرابع سيل ءاتالا نأ ىلع لدي كلذ لكو « همام نالف قالو . ةيهادلا نالف نم تيقلو

 قح ىف حمصي امنإ اذهو ( ردق دق ىمأ ىلع ءاملا قتلاف ) ىلاعت هلوق أضيأ هيلع لدبو ةبؤرلا
 دحأ لوصو ىررع ةرابع ةغللا لضأ ىف ءاقالا : باداللا لاق . ىلاعت هللا ىلع حصي الو مسجلا

 ةاقالملا تناكاملو . هب لصتاو هساماذإ كاذ اذه قل: لاقي ةحطسعب هساع ثيح<رخآلا ىلإ نيمسجلا

 ىل> هلم بجو ةسامملا ىلع ظفالا ءارجإ عنتمي ثيخ كاردإلا لوصحل ًاببس نيكردملا نيسنجلا نيب
 ظمل هلمح بحي هنأ تب زا-جلا هوجو ىوقأ نم ببسملا ىلع ببسلا ظفل قالطا نآل كاردإلا

 بّجوف هضخ للدل روصلا ضعب ىف ىنءملا اذه كرت هنأ بابلا ىف ام شك( !.كاردإلا لع ءاَقللا

 اقافن ميبقعأت ) : هلوق امأ . تالؤسلا تلاز ريرقتلا اذه ىلعو « قاوبلا ىف كاردإلا ىلع هؤارج]

 نولي موي ىلإ دارملا ةرورضلا هذه لجاللف : انلق ؛ هبر ىربال قفانملاو ( هنوقلي موي ىلإ مولق ىف

 اذه ىف ةرورضلا دنع هيلإ راصي امإو ليلدلا فالخ ىلع رايضإلا اذه نأ الإ هدكحو هباسح

 فرصوف ةرورض ال ( مهبر اوقالم مهنأ ) ىلاعت هلوق ىف امأو « هانربتعا هيلإ انررطضا امل عضوملا

 ؛هللأ 6 ال ىلاعت هللاب ءاقللا قيلعت بجو مرج الف ةدايزلا هذه رامضإ ىف الو هرهاظ نع ظفللا

 كيما ميقتسي ذليحو اهفعض انيب ةيؤرلا زاوج نم عسنك ىلا ةيلقعلا لئالدلا رك ذب اولغتشا ناف

 . هجولا اذه نم رهاظلاب

 كلام مل نوكي ال ثيح ىلإ عوجرلا ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نم دارملا 6 ةسناثلا ةلأسملا ١
 ممريصم لدجخ قالا لوأ ىف كلذك اوناكاك هريغ أرضاالو ًاعفن دحأ محل كلي ال نأو هاوس

 هريغ كلمي دق م-متايح مايأ رئاس ىف اوزاك ثيح نم هللا ىلإ اعوجر الوأ هيلع اوناكام لثم ىلإ

 جتحادقو ؛ مهلا وحأ عيمج ىف م اكلام ىلاعت هللا ناكنإو مهعفنيو مرضي نأ كلميو مويلع محلا

 تين ايلف لاح مسجلا ريغ ىلإ عوجرلا اولاق مهنإف ةمسجلا : لوألا . نيلطءلا نم نايف ةيآلا هذهب

 قوبسم ءيشلا ىلإ عوجرلا اولاق ممناف ةيخسانتلا : ىناشلا , امسج هللا نوك بجو هللا ىلإ عوجرلا
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 امل هيلع كلذ لقلب مل راضلا مظعأ ابكرت ىفو عفانملا مظعأ ابلعف ىف دقتعا ايلف د>وم ا امأ عبطلا ىلع

 ىلإ ىرتالا# ميلآلا باذعلا نم صالخلاو مقملا ميعنلاب ميظعلا زوفلاو باوثلا نم هلعف ىف دقتعي
 اذإ:هلاثم ٠ دا نم صالخلاو هباوث لين نوءقوتي ىأ ( مهر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا ) هلوق
 هيف كلذ دقتعي مل نإ و « هيلع كلذ لبس ءافش هيف هل نأ دقتعا نإف رملا ءىثلا اذه لك ضي رملا ليق

 فصو «ةالصلا ىف ىنيع ةرق تاعجوو» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلم< هيلعو « هيلع رمألا بعص
 مالسلاو ةالصلا هياع ناكو فيك و. هيلع لقثت ال تناكامنال ال اهانرك ذىتلا هوجوال كلذب ةالصلا

 مهنأ نونطي نيذلا ) هلوق امأ . عوضخلاو للذتلا وهف عوشخلا امأو « هامدق تمروت ىت> ىلصي

 داقتعالا وهو نظلا نآل اولاق معلا ىنممب نظلا نأ : لوآلا : نالوق هيف نيرسفمللف ( مءر اوقالم
 ىلاعتهللاو رفك كلذو ةمايقلا مويب مزاج ريغ هبحاص نوكي نأ ىضتقي ضيقنلا زيوت هنراّتي ىذلا

 ببسو ؛ ملعلاا: 1 :ظلا نم دارملا نوكي نأب جوف زئاج ريغ رفكتلا ىلع حدملاو نظلا اذه ىلع حدم

 حجار ملعلا نأ الإ اجار اذاقنعا هلم ادا كاانرك ىف ناكرتشي كطلاَو معلا نأ زا#لا اذه

 3 قالطإ حص هجولا اذه نم اهبتشا ايلف ضيقناا نم عنام ريغ حجار نظلاو ضيقنلا نم عنام

 : رجح نب سل لا# ءارخألا ىلع اههدحأ

 فئاخ فيسارشلا نيب ام طلاخم هنأ" نقلا : قتلا ةلتلدأق

 ركذ ( نوثوعبم مهنأ كئاوأ نظي الأ ) لاقو ) هيباسح قالم ىنأ تننظ ىنإ ) ىلاعث لاقو
 تبثف ضيقنلل زرجلا داقتعالا ىلع مهثعبي نأ زو الو نظلا ىلع ًاثعب و مهيلع ًاراكنإ كلذ ىلاعت هللا
 . ملعلا اذهه نظلاب دارملا نأ

 (لوآلا ) هوجو انهه مث , قبقحلا نظ || وهو هره اظ ىلع ظفللا لمحي نأ 6 ىاث ١/ لوتلا ١)

 بيسملا قاظأف توملا نع ببسمبرلا ةاقالم نال كلذو « توملا نع ًازا# برلا ةاقالم لعمت نأ

 اهنإو :لوقنف اذه تيثث اذإ . هبر قل هنإ تام نمل لاقي هنإف روهمشم زا اذهو « ببسلا هنم دارملاو

 تول اعقوتم ناك نم لك نآل كلذو « ةظحل لك ىف ثوملا نونظي نيذلا نيعشاخلا 5 ل ريك
 ىوّقي امم توملا فوخ نال «ةبوتلا 1 نوردايي مهف عوشخلا هبلق قرافي ال هنإف ةظلل لكىف

 «ىفالتلا همزايف هنم ىرج ًاريصق# نمأي ال نأ نم لاح لكىف دبال هعوشخ عم كالو ميلا عام
 يالا .ةاقداك قنا نإ ١ ىاتتلا تةبووتلا ىلإ 7 ىلإ هل ًايعاد كلذ ناك ان رك ذ ام هلاح ناكاذاف

 هللا باوثل ايقالم هنوكب عطقي ال دياعلا دهازلا ناف مولعم ال نونظم كلذو برلا باوث ةاقالمب

 اوقالم مهنأ نونظي نيذلا ىنعملا : ثلاثلا . عوشخلا لاك ىلع هلمحب ام نظلا كلذ نأ الإ نظي لب
 ىلاعت هللا قلي هنأ هنظ م ىلع باغيف هلامعأيو هسفنب هنظ ءىسي دق عشاخلا ناسنإلا نإف مهيونذ مهر

 ا ىتب .٠ حدملا تافص نم كلذو ةبوتلا ىلإ عراسي كِاَذ دنعف هيونذب

 ىلاعت هللا ةيؤر 1 ىلع ( مهد اوقالم ) هلرقي بادكالا ضعب لدتسا « لوآلا ةلأسملا )
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 (ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو ) لاّمف ضرملا اذه ىلاعت هللا باع مرجال هاجلاولاملا نع ضارعإلاو

 كرت ىلعاونيعتساو ليق هناك: اهدحأ , ًاهوجو ةالصلاو ربصلا ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىأ ربصلاب ملسو هيلع هللا لص دمت نيد لوبق نم مكعابط هلةثئست ايف لوخدلاو ايندلا نم نوبحت ام
 ةالصلا متمض اذإ مث اميلع فخو هيلع تنرم كلذ مكسفنأ متفلكاذإ مكنإف تاذللا نع سفنلا سبح
 هلالج ركذو لجو زع هللا ركذب الغتشم نوكي نأو دب ال ةالصلاب لغتشملا نآلءرمالا مت كلذ ىلإ
 هتيصخم كرت هباقع ركذت اذإو هتعاط ىلإ الئام راص هتمحر ركذت اذاف « هلضفو هتمحر ركذو هربقو

 نآل موصلا وه انبه ربصلا نم دارملا : ابيناثو « ةيصعملل هكرتو ةعاطلاب هلاغتشا كلذ دنع لوسيف

 هنع تلاذ جرفلاو نطبلا ةووش ءاضق نع هسفن سبح نمو ؛ بارشلاو ماعطلا نع رباص مئاصلا

 مدق امتإو ىلاعت هللا ةفرعم راونأب بلقلا رانتسا ةالصلا هيلإ فاضنا اذإف ؛ايندلا بح تارودك

 ىنئلاَو ىغبذي ام لوصح ىف ةالصلا ريثأتو ىغبني ال ام ةلازإ ىف موصلا ريئأت نآل ةالصلا ىلع موصلا

 نإ ) ىلاعت هللا لاقو « رانلا نم ةنج موصلا » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنالو , تارثإلا ىلع مدقم

 لصحيو باقلا عشختو ايندلاب لاغتشالا نع عنمت ةالصلا نآل ( ركذملاو .امشدفلا نع ىبنت ةالصلا
 رك ذو ةليملا' تادآلاو ظعاوملاو دّيعولاو دعولا نم هيف ام ىلع فوقولاو باتكلا ةوالت امددسب

 ناسنإلا ىلع نوريف ايندلا:نع ةرفنؤ ةرخآلا ىف ةيغر:باقعلا زاد:وأ باؤلا راد ىلإ قالا ريصم

 امأاي) ىلاعت هلوق ةيالاهذه ريظنو قلاذلا ةمدخ ةلبق ىلإ نيقولخلا نع ةعطقمو ؛ ةسايرلا كرت ذئنيح

 ريدضلا اذهىف (اهنإو ) ىلاعت هلوق امأ ( نيرباصلا عم هللا نإ ةالصلاو ربصلاب اوئيعتسا اونمآ نيذلا

 دياع ريمضلا: : اهيناثو « نيعشأخلا ىلع الإ ةليقث ةالص ىأ ةالصلا ىلإ دئاع ريمضلا : اهددأ هوجو

 اونب اهب رمأ ىتلا رومالا عيمج ىلإ دئاع هنأ : اهئلاثو ( اونيمتساو هلوق اهيلع لدي ىتلا ةناعتسالا ىلإ

 برعلاو ) اونيدتساو ( هلرق ىلإ ) مياع تمعنأ ىلا ىمحت اوركا ذا / هلوق سس اهنع اومنو ليئارسإ

 اهيلع ام : لئاقلا لوققيف بط احلا مل تقثو اذإ ءامبالا ىلع هيف رصتقت 0 اياضتحا ءىشأأ رهضت دق

 ىلاعت لاقو ةنيدملا نونعي نالف نم مرك أ اهيتب النيب ام.: نولويو ء ضراآلا ىنعي نالف نم لْضفأ

 ىأ ( ةريبكل ) هلوق امأ ءضرألل ركذ الو ( ةبادنم اهيلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو )

 لقأ مشاخلا باوثو رثك أ مماوث نركي نأ بجيف نيءءشالا ىلع ةلرس ءالؤه ىلع ةليقث ةداشل

 فيكو عشاخلا قحلي امم رثك أبعتلا نم مهّم>لي ىذلا نأ دارملا سيل انلق ؛ لوقلا نه يسرك اذو

 5 ام ريدت نع لفعي الو هرصي و هعمس وهيلقو هحراوج ةالصلا دنع لمعتسي عشاخلاو كلذ نوكي

 لثمكف دءولا رك ذاذإو « مغو ةرس> نم لخب لل ديعولا ركذت ذإو« عومشخلاو للذتلاو ركذلا نم هب

 ةليقتث اهنإو : هلوقب دارملا اسمنإو « مظعأ ةالصلا لعفب هيلع لّثلاف عشاخلا لعف اذه ناكاذإو « كلذ

 . اماعف هيلع بعصيف ًاياقع ا,ىككر قالو او اهلعف ىف دقتعي ال ثيح نم هنأ عم : نم ىلع

 لقثي هيف ةدئاف ال امب لاغتشالا نآل اهلعف هيلع لّقث ةعفنم املعف ىف دّقتعي مل اذإ دحلملا نأ لصاحلاف

 جمعا رخ ابو
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 رت س ةردم ل

 60 نيعشافلا ع الإ ةريبكل 57 ةولصلاو ريصلاب ا

 0 5 ه سر رو 7 “أ ا اس يدع

 6( نوعجأر هيل ! ممناو 6 اوقاللم مم |. نوئظيإ ؛ [يذلأ

 ا ىلإ ةنجلا لهأ نم موق علطي : ىعشلا نعو ( د ) « هسفن قرخو

 2 : لينا اك( هلفنت الو نيخلاب ضأن انك نإ !ولاقف ؟ مكميلعت لضفب ةنجلا انلخد امنإ نحو رانلا
 : رعاشلا لاقو . همارس تذفن هلعفب ظعو نمو « همالك عاض هلوةب ظعو نم

 معلا اذ ناك كتيفتل له“ موغ ملعملا لجرلا اميأ اي ]

 1 ميكس ا هب حصي 3 انضلاىذو ماقسلاىنإءاودلا فصت

 د هلا ترث اننا اق انقل نك اني“ كش“ دبا
 ما لا عفني 9 تلت أ رلاب ىدتقيو تظءو نإ ليش كانهف

 هلحف ظءعتاو ظعو نم امأو « لجر ىف لجر فلأ لوق نم غلبأ لج ر فلأ ىف لجر لمع : لسيف

 د ميظع هلل دنع

 ؟ كب هللا لدفام هل ليقف مانملا ف ىؤرف ًادهاز ًاظعاو ناكو تام 0 نب دزب نأ ىور

 سانلا اعد خيش نم نايحتست امأ تلقف ؟ كبر نم الاقف ريكت وركنم ىن رك ىل رفغ لاقف

 :لاَتف هللا الإ هلإ ال لق عزتلا دنع ىلبشلل ليقو ؟ كبر نم 1 اذك و ذك لاعت هللا ل

 7و جزع عاتعلا يخت تكامل" كنا "نيب "نإ

 نيذلا «نيعشاخلا ىلع ال أرك امنإو ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو 0 ىلاعتو هناحس هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىف 4 نوءجار هيلإ مهنأو مهر اوقالم مهنأ نوزظي

 (ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو ) ىلاعتو هناحبس هلوقب نيبطاخلا ىفاوفلتخا ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 داكي ال تلي دم نيد ىلع ربصلاو الصأ ةالصلا ركتي نم نآل لاق لوسرلاب نونمؤملا مث : موق لاقف

 مو هيلع هللا لص دمحع قدص نم ىلإ هفرص بجو مرج الف ٠ ةالصلاو ريصلاب نءتسا هل لاقي

 هللا لص دمحمب نيئمؤالل ًاباطخ كلذ دعب عقي مث ليئارسإ ,', ىف الوأ باطخلا نوكي نأ عنتمي الو

 كيكفت بجوي مهريغ ىلإ باطخلا فرص نآل ليئارسإ ونب مهنيبطاخلا نأ برقألاو ؛ ملمو هيلع
 نيركنم مهن وك ملف ال انلف ؟ امل نيركتم مهنوك عم ةالصلاو ربصلاب نورمؤي فيك لبق ناف . . مظنلا

 عضاوت ىه ىتلا ةالصلا نأو نس> هيلع ريصلا بهي ام ىلع ربضلا نأ ملعي دحأ لك نال كلذو . امل

 ةالصناف ةيفيكلا ففالتخالا امنإ ءامتافآو اي :نلأأ عا ع ىلسي ىلاءت هللا رك ذب لاغتشالاو >

 ىلا ة ةيهاملا وه مالا قفاقتم' ناك !اذإو: قرأ ةيف لع نيءلسملا ةالصو ة فيك ىلع ةعقاو دوويلا

 كرثبو نامإلاب ممرم مأ ال ىلاعت هنإ : لوقن اذه ىلعو روك ذملا لاكشإلا لاز كرتشملا ردقلا 7

 تيادماي رلازغل ريم هفأ ال مييلع ًاقاش كلذ ناكوب ةاكرلاو ةالصلا هو عئارشلا مازتلابو لالضإلا
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 لاق اذهلف ؛ءالقعلا لاعفأب قيلي ال كلذو , نيضقانتملا نيب عمج هنءاكف ةيصعملا ىلع ةءارجلا بجو
 مادقالاو.بولقلاىف ًاذفانهظعو ريصي نأ ىفدهتجي نأو دب الف ظعو نم نأ ( ثلاثلا ) ( ثولقعتالفأ)
 . ٍبواقلا ىف ًارثؤ هظعو ريصي نأ هطرغ ناك ظعو نف « لوبقلا نع بؤاقلا رفني ام ةيصعملا ىلع

 « ءالقعلاب قئال ريغ ضقانتم امهنيب عمجلاف بولقلا ىف ًارثؤم هظعو ريصي ال نأ هضرغ ناك ىصع نمو
 : لئاسم انهه قبو . كسنتم لهاجو كتبتم ماع نالجر ىروبظ مصق : هلع هللا ىضر ىلع لاق اذهلو

 اوجتخاو ركسنملانع ىهنيو فورعملابرهأي نأ ىصاعلل سيل : مهضعب لاق « ىلوألا ةلألا ١)
 رك ذرىلاعت هنأ كش الو ( مكسفنأ نوسذتو ىبلاب سانلا نورمأتأ ) هلوّف ةيآلا امأ ءلوتءملاو ةنآلاب

 ( نولعفتالاماول و ةثنأ هللا دنعاتقمربك نولعفت الام نولوقت مل) ًاضيأ لاقو « مذلا ضرعم ىف كلذ
 نع اهفشكى ع انزلأ ءانثأ ىف اهيلع ركتي نأ ةأرماب ىفزي نمل زاجل كلذ زاج ول هنأ وهف لوقعملا امأو
 ةيصعملا كرت: امهدحأ , نيئيشب رومأم فلكملا نأ : باوجلاو . رك:ةسمكلذ نأ مولعمو ءابهجو
 هلوق امأ رخآلاب لالخالا ىضتقي ال نيفياكتلا دحأ,لالخإلاو ةيصعملا لعف نع ريغلا عنم . فاثلاو
 نيئيشلا نيب عمجا نع ىبنلاو امهنيب عمجا نع ىهن وهف ( مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأتأ)
 ( رخآلاو ) آاقلطم سفنلا نايسن نع ىبنلا وه دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو ىلع هلمح حصي
 ةلكلا نم دازرملا دعو نفل امان هلآ لاينشلا 3 'لعاتلا" ييعرت نع ىبنلا وه دارملا نوكيرلا
 ٠ مههزليف هورك ذ ىذلا لوقعملا 22 مصخلا اذه لوق طقسي ريدقتلااذهىلعو « ىناثاا ال لوآلا وه

 اولاقف لجوزعهلل قولخع ريغ دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تجتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 « مهنملعفلا كلذ ناكول نسعحيو حصي ام:] ( مكسفنأ نوسذتو ىبلاب سانلا نو رمأتأ ) ىلاعت هلوق
 مل : دوسأللل لاقي نأ زو< ال ذإ نس ال كلذ ناف رارطضالا لبس ىلع مبيف اقولخم ناكاذإ امأف
 نيدضلا دحأ لصح نإف نيدضلل ت>اص امل هتردقنأ:باوجلاو . هيف اقولخم داوسلا ناكامل؟ضيننال
 لصحنإو . هيلع خيبوتلا نكسمي القافتالامالاو « قافتالا ضح كلذ ناك عجرمل ال رخآلا نود
 كلذ ريصإ هلوص> دنعف ىلاعت هللا نم لصح نإ و « هيف ثدبلا داع هنم حجرملا كلذ ناكن اذ حجرملا

 عوقولا عنتمم ناكامل ءاوتسالا لاح هناآل عوقولا عنتم حوجرملاو احوجرم رخآلاو احجار فرطلا
 دوعيذث حو رخآلا بجو نيضيقنلا دحأ عنتما اذإو عوقولا عنتءنوكي أب لو ةنج وجر[ نلف
 . « لعفي امع لأسي ال » هنأ : لكلا نع قيقحلا باوجلا مث.انيلع هوتدروأ ام لك مكيلع

 ىرسأ ةليل تررم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنعهللا ىضر سنأ نع )١( 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ءالؤه لاقف ؟ءالؤه نم ليربجاي ىخا اي تاقف رانلا نم ضيراقمب مههافش ضرقت موق ىلع ىف
 ةالصاا هيلع لاقو ( ب ) « مهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا نورمأي اوناك اينذلا لهأ نم ءابطخ
 « هملعب عفتنياللاعلاق؟هللال وسراي وهنم ليقف هحيرب رانلا لهأ ىذأتي الجر رانلا ىف نإ » مالسلاو
 سانالءىضي جارسلاك هب لمعي الو ريخلا سانلا معي ىذلا لثم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ( 3
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 ىلع ءانب كلذ ىف مهبغرو معنا نم هب مبصخ ام ىلع ءانب عئارشلاو نامإلاب رمأ امل ىلاعتو

 ذإ « لوقعلا ىف حبقتسم ابيلع َسانلا ثح عم بلا لامعأ نع لفاغتلا نأ وهو « رخآ ذخأم
 ىلع ناسذإلا قفشي نأ لقعلا نم سيلو . ةقفشلا وأ ةحيصنلا امإ كلذب سانلا رمأ نم دوصقملا

 . مالكلا آذم مبعرق نأب كلذ ند لاكي هللا مرذك هيسفت لممو هريغ جمت نأ وأ هريغ

 اوناك مهنأ ىدسلا لوق وهو : اهدحأ ٠ هوجو ىلع عضوملا اذهىف ربلاب دارملا ىف اوفاتخاو

 ىلع نومدشو ةعاطلا نوكش اوناك مو 4 هلأ ةيصعم نع مم وو هلئأ ةعاطب سال انماط

 امهنوكرتي اوناكمهو ةاكزلاو ةالصلاب سانلا نورمأي اوناك مهنأ حيرج نبا لوق : اهيناثو « ةيصعملا

 اهيف قداص وه اولاق ملسو هيلع هللا ىلص دمي رمأ مالعتسال ةيفلا ىف دحأ هءاج اذإ هنأ : اهئلاثو

 مهيأإ لصت تناك ىتلا تالصلاو ابادهلا ىف مهعمطل هنوعبقي ال اوناكمثو ؛هوعبتاف ق> هرمأو لوقي

 نوري ملسو هياع هللا ىلص لؤذاللا ثحعم لبق اوناك دوملا نم ةعاج أ 3 اهعبارو 2 ميعابتأ نم

 هللا ثعب الف هعابتاب ىف مهنوبغري اوناكو قلا ىلإ وعديو مكنه روظيس الوسر نأ برعلا كرشم
 هرورظ لق هعادت أ 0 اوناك مهنأ بودسإ ىلا-عت هّللأ مكلف 34 4ب | رازمكااو هودسح اروع

 مهنأ جاجزلا لوق وهو : !مسءاخو « مل ىنأ رايتخا اذهو ؛ هنيد نع اوضرعأو هوكرت رهظ املف
 بواقلا ةواسقب مبفصو ىلاعت هللا نآل اهب نوحشي اوناكو « ةقدصلا لذبب سانلا نورمأ» اوناك
 هّللأ للص 0-5 عابتاب نورمأي اوناك دولا ند نيقفانملا لعل 3 اهدداسو 4 تحسلاو ايرلا 0

 نأ .اعباسو « هيلع ىلاعت هللا مبخضوف هل نيركسنم مهولق ىف اوناك مهنإ مث ء رهاظلا ىف ملسو هيلع

 قدص ىلع لدبي م امف اودجو مال هوفلاخ ممإ م ةأروتلا عابتاب مثريغ نورمأي اوناكدوولا

 نع ةرابع نايسنلاف مكسفنأ نوساتو ) هلوق امأ هب اونمآ ام مهن] مث ملسو هيلع هللا لص دخت

 هللأ 0 نأ زوج ال اماكم نوكي هل نهو تاك ريغ قيانلاو معلا لوصح لعزل ثداحلا وهلا

 نولدعتو 9 قد نوع نوافغت أ مسفنأ ثوءفذتو ( هلوقب دارملاف كنو ردص 8 ىلع كاحَتا

 اهنيوف ردو. ةازز تلا نو أ زرقت هانم (!باتبكلا| نولي من و) هلوق اننأ عفتلا 1م هيف امل امع

 الفأ ) هلوق امأو . مثإلا لاعفأ نع ضارعإلاو ربلا لاعفأ ىلع ثحلا نم اهيف امب نودلغتو

 نود نع نوديمت اور كل ليفأ ) [كلعت هلاوةهويظنو مهلاعفأ نم ءالقعلل بجعت وف ( نولقعت

 نع ىهلاو فورعملاب رمالا نم دوصقملا نأ : لوألا « هوجو ب كك باسو ) نولقعت الفأ هللأ

 لأ سقنلا لإ ناسحالاو , ةدسفملا ف هعق وب مع هرذ< و ةحاصملا ليص ىلإ ريغلا ةانكرإ 6

 لعفب ىأ 0 ظعت مو ظعو نم لقنلاو لقعلا دهاوشب مولعم كلذو ريغلا ىلإ ناسحالا نم

 ملمع قاخلا هيلعربظأو ىفانلا ظعو نم نأ 9 قاقلإ ) نولةعت الؤأ ( لاق اذباذ لقعلا هلق ال ضقانتم

 هنأ الول للعلا اذه عم هنإ نولوقي سانلا نآل ةيصعملا ىف سانلا ةبغرل ايس ظعولا كلذ راص ظعتي

 ىلإ مل اعاد أآذه ريصرف ةيصعملا ىلع مدقأ ا الإو تافيوذختلا هذط لصأ ال هزأ ىلع علطم

 لعفب ىتأ مث ةيصعملا نع رجزلا ظءاولا ضرغناك اذاف ةيصعملا ىلع ةءارجلاو نيدلاب نوابتلا
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 سس ثور 0 ه2 ت2 د اه دوم ل زد زول ع

 باتكلا نولنت متاو مسفنا نا 0 نورماتا

 هي

 اس ل ا ملا <

 «؛؛4» نولقعت الفا

 هيلع هللا ىلص لاق ذهلو ء ةروصلا ىف ًاناصقن ناكنإو ىنعملا ىف ءامت ءاطعإلا كلذ راصف ةيطعلا كلت
 ايندلا ىف ىتلا امأف «ةرخآلا ىف ةثالثو ايندلا ىف ةثالث لاصخ تس اهيف نإف ةقدصلاب يلع » لسو
 الظ:ريصأو ةروعلا رتامتف ةزرخآلا ف ىتلا امأو'+ زايدلا سعتو. لالا زثكت و قذرلا ىف ديزتق

 ربطت اهنإ ثيح نم ىتاثلا هجولاب ةاكزلا ىمست نأ زوو ع رانلا نم أرتس نوكتو سأرلا قوف
 ( اهب مهيكزتو ممربطت ةقدص مهلاومأ نمذخ ) هيبنل ىلاعت لاق اذهلو ؛ بونذلا لك نع ةاكزلا جرخم

 لدي كلذودوولا عم باطخ ( ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هيفف ( نيعك ارلا عم اوعك راو ) ىلاعت هلوق امأ. عئارشلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأ ىلع

 نايتإلا ىلع محل ًاضيرت رك ذلاب عوك رلا هللا صفت مهتالص ىف عوكر ال دوهيلا نأ : اهدحأ هوجو
 لوالا ىف نآل راركنلا لوزي اذه ىلعو  نيلصملا عم اولص دارملا نأ : اهيناثو , نيملسملا ةالصب

 عوكرلاب ىماألا نم دارملا نوكي نأ : !هتلاثو « ةعامجلا ىف اهلعفب ىناثلا ف ىمأو اهتماقإب ىلاعت أ

 مومذملا رابكتسالا نع ًايهن نوكيف ءاوس ةغللا ىف عوضاملاو ع عوكرلا نآل عوضخلاب آلا وه
 ىلع ةرعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحو مهن موقب هللا نأ, فوسف ) نينمؤلل لاق ايللذتلاب ًارمأو
 هحدكو (نينمؤملانمكعبتا نا كحانج ضفخاو) مالسلا هيلع هلوسرل ًابيدأت هلوقكو ( نيرفاكلا

 اذكهو ( كلوح نم اوضفن ال بلقلا ظيلغ أظف تنك ولو محل تنل هللا نم ةمحر اهف ) هلوقب هل

 مثو ةاكزلا نوتؤويو ةالصلا نوديقي نيذلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا ماو ا! ىلاعت هلوق ىف

 ك."و عوضخلاو دايقنالاب كلذ دعب مهرمأ ةاكزلاو ةالصلاب ممرمأ امل ىلاعت هن"اكف ( ن 2 1

 نوتؤيال اوناك منال ةاكزلاب ليئارسإ ىنب ىلاعت هللا رمأ ا] هنأ مهضعب نع مصألا قد

 سانلا لاومأ مباكأو ابرلا مباكأو ) هلوقب و تحسلا مهلكأو ) ىلاعت 0 ال نعأو 9 1
 رئاس ىف مبحضفي فأ اورذحيل ًاموتكم ناك ام عضوملا ذه ىف ىلاعت هللا رهظأف ( لطابلاب

 . تلي دمح ةوبن لئالد دحأ هاا ع دبا ريصيف مهيصاعمو مهرارسأ

 ( نولقعت الفأ باتكلا ن واتت مت 1 و مكسفنأ نو و يل ابن سانلا ناو لمت ) ىلاعت هلوق

 ببلا امأو « مهلاح نم بجعتلاو عب 78 عم ريرقتلل ربلاب سانلا نورمأتأ ىف ةزمهلا نأ ملعا
 دق ىأ ؛ روربم لمع هنمو : امهتءاط وهو ندلاولا رب هنمو « ريخلا لامعأل عماج مسا وبف
 تقدص لاقيو ؛ ثنحب ملو قدص ىأ هني ىف رب لاقي ؟قدصلا ىنعب نوكي دقو ىلاعت هللا هيضر

 هن اختم هنأ لعاو ؛ ىوقتلل عماج ربلا نأ ربخأف ( قنا نم ربا نكلو ( ىلاعت لاقو « ترربو



 ةيآلا ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو : ىلاعت هلوق سس

 ةيلاملا تادابعلا مظعأ ىه ىتلا ةاكزلاو ةيندبلا تادابعلا مظعأ ىه ىلا ٌهالصلا زهو اميف لصألاو
 : لئاسم انههو

 امن] اولاق باطخلا تقو نع ل1 ناب ريخأت زوحي ال هنأب نولئاقلا 14 لوألا ةلأسملا (

 اهطثارشوةالصلا ناكرأ مهل فصو تلكم ىنلا ناكنأ دعب ةالصلا اوميقأو ) هلوق.ىف باطخلا ءاج
 رمآلا دارب نأ زوي اولاقريخأتلا زاوحي نولئاقلاو اهومتفرع ىتلا ةالصلا اوميقأو لاق ىلاعت هناكف
 ىلع هسفن ,عماسلا نطو نأ د ؤفقملاا كيلو هام ةالصلا نأ نوف رعي ال اوناك نإو ةالضلاب

 هدبعللوةي نأ ديسلا نم نسحي نأ ىف عازاال هنأ كوه ام هب رومأللا نأ معي ال ناكنإو لاثتمالا

 ىف هئادأ ىلع لاحلا ىف دبعلا مزعي نأب هنم هضرغ نوكحيو هلءف: نأو دب الف ءىشب ًادغ كرمآ ىنإ

 : ىناثلا تقولا

 عرشلاف ثدح رمأ اهنأل اولاق ةيعرشلا ءامساألا نم ةالصلا : ةلزتعملا تلاق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 لاقف هيبشتلا هجو ىف اوفلتخا مثءعرشلا لبق الصاح ناكدق عوضوملا مسالا نوكي نأ لاحت ساف

 : ىثعألا لاق ءاعدلا ةغللا ىف ابلصأ : مهضعب

 اعجطضم ءرملا بن+ ناف انيع ىمصتءاف ثيلص ىذلا لثم كيلع

 : را لاقأو

 مسقرأو اند ىلع لصو امد ىف حبرلا ابلباقو

 : رعاششلا لاق موزللا اف لصألا : مهضعب لاقو

 ىلاص مويلا اهرحب ىنإو هللا لع اهتانج نم نك م

 اهنأ برقالاو . هريغعبتي ىذلاسرفلا وهو ىلصملانهةذوخأمىه لب نورخآلاقو ؛ مزالم ىأ
 لصح الو ةالص نوكت دقو هارجم ىرام وأ ءاعدلا اهيف عقيوالإ ةالص ال ذإ ءاعدلا نم ةذوخأم
 ًائيش هيبشتلا هجو لم نأ ىلوأ ناكر وصلا لك معام هيبشتلا هجو ىف لصح اذإو ريغلا ةعباتم اهيف
 لكلا ىلع ءزجلا مسا قالطإ ةغالا ىف ةروهشملا تاذاجلا نم انباتصأ لاقو . روصلاا ضعبب صتخي

 ناف « زال ليبس ىلع اهيلع ءاعدلا مس قلطأ مرج ال ءاعدلا ىلع ةلمتشم ةيعرشلا ةالصلا تناكاسو

 ب ١! نأ دارالا ناكل قي كالت ..نف يعزم اهل ابن رات خم تلون ا( قابل نات
 هانلزنأ انإ ) ىلاعت هلوق فاني كلذو ؛ةيبرع ةظفللا هذه تناكامل الإو لطاب وهف نمسملا اذهل ءادتبا
 هللا لاق ريبطتلا نعو ءام اذإ عرزلا اكز لاقي ءادلا نع ةرابع ةغللا ىف ىبف ةاكرلا امأ ( ايب رع انآرق

 لسضف ال ولو ) لاقو ربطت ىأ ( ىزت نم حلفأ دق ) لاقو ةرهاط ىأ (.ةيكز اسفن تاتفأ ) ىلاعت
 ةعاطب رهطت ىأ ( هسفنل قزتي امئاف قزت نمو ) لاقو ( ادبأ دحأ نم مكنم ى زام هتمحرو مكيلع هللا
 ىف نآل , نيبجولا نينه اهيبشت ةاكرلاب ىمس ًارانيد نيرشع نم رانيد فصن جارخا لعلو هللا

 هلا بمن لاملا كلذ نع ءالبلا عفري هللا نإف ةكربلا ثيح نم ةيقبلل ةيمنت ردقلا كلذ جارخ]



 و ةيآلا . ةاكرلا اونآو ةالصلا اومقأو : ىلاعت هلوق

 كيل يمك ارلا عم ءانزمك 1 ل ا ماو ٌةالصلا ا وميقأَو و

 اوسبلت الو ) هلوقو لالضلاو رفكلا كتب رمأ ( تازنأ امب اونمآو .) هنا>,س هلوق نأ مللعا

 « نيقيرطب الإ لصح ال ريغلا لالضإ نأ ملعاو ؛ لالضالاو ءارغالا كرتب رمأ ( لطاسبلاب قملا

 هيلع لئالدلا كلت شي ومشتب الإ نكمي ال هلالضإف قحلا لئالد عمس دق ناكنإ ريغلا كلذ نآل كلذو

 الو) هلوقف اهيل]ل وصولا نمهعنمو هنعلئالدلا كلت ءافخاب نكمب ام هلالضإف ابعمس ام ناكنإو

 اومتككتو ) هلوقو هيلع لئالدلا شيوشت وهو لوآلا مسقلا ىلإ ةراشإ ( لطا ببلاب قحلا اوسبلت
 قولا ءابلا ىف ربظألا: نأ ملعاو « لئالدلا ىلإ لوصولا نم هعنم وهو ىناثلا مسقلا ىلإ ةراشإ ( قحلا

 ببسي قحلا اوسبلت الو ىندملاو ملقلاب تبتك: كلوق ىف ىنلاكهناعتسالا ءاب اهنأ ( لطابلاب ) هلوق

 رمأ ىف ليجنالاو ةاروتلا ف ةدراولا صوصنلا نآل كلذو : نيعماسلا لع امتودروت ىتلا.تاوبشلا

 ابيف نولداحي اوناك مهنإ مث« لالدتسالا ىلإ اهتفردم ىف جاتحي ةيفخ ًاصوصن تناك كيلع دم
 اوسبلت الو ) هلوقب دارملا وه اذهف « تاببشلا ءاقلإ ببسب اهيف نيلمأتملا ىلع ةلالدلا هجو نوشوشيو

 نويلعت مت ::أو) هلوقامأ ( قا هب اوضحديا لطايلاب اواداجو ) هلوق ىف روك ذملا وهف ('لطابلاب قحلا

 0 كلذ نآل كلذو « ةمايقلا موي مكيلعدئاعلا ميظعلا ررضلا نمقللا لالضإ ىف امنوملعت ىأ

 موي ىلإ لطابلا ىلع رارمتسالا ىلإ مهل ًايعادو ةما 7 موي ىكإ قملا لوبق نع قاخلل افراص راص
 يذم واولخلا يال همت اويف مهيفدرو نإو باطخلا اذه 97 ميظع هعقوم نأ ىف كش الو ةما.قلا

 : ناثح انبه مْ ؛ ىنعملا ىف ماع هنكل ةروصلا ىف ًاصاخ ناكنإو باطخلا راصف هلثم نم

 اومتكت الو ىنب ىبنلا كح تحن لخاد مزج ( قملا اومتكنتو ) هلوق « لوآلا ثحبلا ل

 : نال رامكانا عب وهظروأ

 لاح امهزاوج ىلع لدي الف ملعلاب ديقت نإو نامتكعلاو سبللا نع ىبنلا نأ ( ىاثلا ثحبلا )١

 ءيزطأب ىل نىك نإتكلاو ابللا كلذ نإ ملعي مل ءىثلا لاح ملي مل اذإ هنال كلذو « معلا مدع
 فتوتلا بحي لب ء تابثإلاب الو قئلاب هيلع مادفإلا زوحي ال الطاب وأ ًاقح هنوك فرعي الامو

 هياع مادقإلا نم شغأ ًاراض هنوكب ملعلا عم راضلا لعفلا ىلع مادقإلا نأ دييقتلا كلذ ببسو « هيف

 ةيآلاو « حبفأ هيلع مهمادقإ ناكدسافملا نم سيبلتلا ىف امب نيملاع اوناكاملف ًاراض هنوكب لهجلا دنع

 . ملعأ هللاو هنامثك هيلع مرحبو هرابظإ هيلع بحي قحلاب ملاعلا نأ ىلع ةلاد

 م نيمك ارلا عم اوعكراو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو ]ل ىلاعت هلوق

 نامتكو لطابلاب قدا سبل نع مهامن مث الوأ ناميالاب مهرمأ امل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا
 مدقملاك ناك ام عئارشلا ةلمج نم )تو ملا هلا همهم زلام نايب كلذ دعب رك ذ ءاسنأت ةوبنلا لئالد



 م

 ديلا . لطأبلاب قمللا اوسبلت الو : ىلاعت هلوق م
 سس رث شو رهور22ه2 ل يد

 ©« نوملعت متتاو قحلا أازمتكتو لطأبلاب حلا اوس 3

 ىف سيل هنأ : اهدحأ : هوجو نم باوجلاو ءالوأ اونوكب ملذإ رفكلا مهل زوجي ناكهنأ : ىناثلا
 ًاقدصم تازنأ امب اونمآو ) هلوقفف نأ ابيناثو « هفالخم هادع ام نأ ىلع ةلالد ءىثلا كلت ركذ

 تاومسلا عفر ) هلوق نأ : اهئلاثو « روظ# ًارخاو الوأ مهرفك نأ ىلع ةلالد ( ممم امل

 لدي ال ( ق> ريغب ءايبنألا مهلتقو ) هلوقو ءاهنوري ال دمع دوجو ىلع لدي ال ( !متورت دمع ريذب
 (اليلق ًانمن قايآب اورتشت الو ) ةيآلا هذه بيقع هلوقو . قحب ءاسيبنألا لستق عوقو ىلع
 عوقو ماظعتسا ةقايسلا هذه نم دوصقملا لب ءانبه اذكف « ريثكلا نّعلاب كلذ ةحابإ ىلع لدي ال

 : اهعبارو « هتفص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعن بتكللا ىف أرق نم راكنإلاو دحجلا

 هنإف دمحمب اورفكت ال مهل ليقف ممريغ لبق هب اوبطوخ موقل باطخ مالكلا اذه : دربملا لاق
 كلذو مثإلا ديرمل ةبجوب ةيلوآلا هذه نال رافك كلا لوأ مت أ اوتؤكتن الف زافكلا 0 نوكش

 ناف ؛ كلذك نوكي ال وأ رفكعلا كلذ ىف مثديغ مهب ىدتقي نأ اماف رفكللا ىلإ اوبس اذإ مال

 ةمايقلا موي ىلإ رفك نم لك رزوو رفكلا كلذ رزو مهل ناك رفكلا كلذ ىف مثريغ مهب ىدنقا
 ؛هب درفتلا : ىقاثلاو ؛ رفكلا ىلإ قبسلا : امهدحأ ؛ نارمأ مهللع عمتجا مريغ مهم دتقي ملنإو

 ء ىلا اذه-ىإ ةراشا:( هن زفاك لوأ اوت وكتت الو ):هلاؤةفاةملظع ةضقتم هنأ ىف كَشاالو

 ىدهلاب ةلالضلا 0 رتشا نيذلا كئلوأ ) هلوق ىف انيب دقف (اليلق ًانمث اياب اورتشت الو ) هلوق امأ

 ضروعلاو ءىثلا رع لدبلا عدوم عضوي نّملا اذكف لادبتسالا عضوم عضوي ءارتشالا نأ
 سامع نبا لاق . ا دنع نم ءقجلا كاذ لعج دف انندلا 00 7 هللا كنا ىلع ريتخأ اذاف هنع

 2 امخلاثمأو 1 ا قوقل( قالمة مد وجلاو اشو راق "اهب هلأ حو

 اورصأف ايادحلا كلت مهنع تعطقتنال ادم اوعبتا ول مهنأ اوملعو ايادحلا دوهيلا ءارقف نم نوذخأي
 ةلياق نيدلا ىلإ ةبسنلاب اهلك ايندلا نآل كلذو « رقهلا ردقلا كلذ مهنع عطقني الث رفكلا ىلع
 ةيسنلاب ةلقلا ةياهت ىف تناك ايادهلا كلت مث , ىهانتملا ريغ ىلإ .ىهانتملا ةبسن هيلإ اهتبسنف دج

 اذه نأ ملعاو ؟ ىهانتي ال ىذلا ريثكلا ىلإ هل ةبسن ىأ ًادج ليلقلا نم ًادج ليلقلاف ءايندلا ىلإ

 اشرلا نوذخأي اوناكممءاءلع نأ تبث ول لب « نكي مل وأ كلذ لعف نم مبيف ناك ءاوس حمص ىبنلا
 « نيب مالكلاناكةاروتلا نم كلذ ىلع لدي ام فيرحتو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىمأ نامنك ىلع

 ةيهرلا نأ قرفلاو (نويهراف ىايإو)هلوق نم مدقت ام هانعم برقيف ( نوقتاف ىابإو ) هلوق امأو

 ىلاعت هنأأاكف هنم قتي ام لوصحب مزجلا دنع 7 جاتحي امان ءاقثالا امأو ٠ كولا نع ةزراع

 . مئاق باقعلا نيعت نآل ىوقتلاب مهرمأ مث . مئاق باقعلا زاوج نأ لجأل ةبهرلاب ممرمأ

 6 نودلعت مت :أو قحلا اومتكتو لطابلاب قملا اوسبلت الو ل ىلاعت هلوق



 1 ةبآلا .اقدصم تلزنأ ام اونمآو : ىلاعت هلوق :
 مالسلا هيلع دمحم ناعإلا مزاي ال لوآلا ريسفتلا ىلع نآل ىلوأ ريسفتلا اذهو « ليجنإلاو
 ىلع امأ : هتوبنب نامبإلا بحيال ًاتح ليجنإلاو ةاروتلا نركح نع ًارب هنوك درجمب هنال

 هيلع هللا ىلص دم نوك ىلع المتشا اذإ ليجنإلاو ةاروتلا نآل هب ناإلا مزلي ىتاثلا ريسفتلا

 مولعمو ةلاحم ال ًاقداص دمع نركب نامبإلا بجوي ليجيإلاو ةاروتلاب ناميإلاف ًاقداص سو

 هللا ىلص دمحمب نامإلا بوجو ىف مهملع ةجح نوكيل مالكلا اذه ركذ ام ىلاعت هللا نأ
 هيلع هللا لصد ةوبنىلع لدي ىناثلا ريسفتلا اذه نأ ملعاو . ىلوأ ريسفتلا اذه نأ تبثف , سو هيلع
 هنأ. : ىاثلاو ء ًاقح الإ نوكتنال مالسلا مييلع ءايبنألا بتك ةدابش نأ : لوألا : نيبجو نم سو

 اونوكتت الو ) هلوق امأ ؛ ىحولا لبق نم الإ كلذب ةفرعمةل نكي ملو مهبتك .نع ربخأ مالسلا هيلع

 مكنم دحاو لك نكي الو وأ هب رفك جوف نأ قرش لو انوا وفك قه لوا اعلا ( هن رفاكلوأ

 هب رفكلا ىلإ مهقبس دقو هب رفك نم لوأ اواعج فيك لوآلا : نالؤ. هيف مث . هب رفاك لوأ
 لاوأ/ يوك نأ ان ناك هب لضبارفت انهن[: اه ذأ 3 مؤجل" قنا لإ ىاط از هن رطل] جلو

 ملسسو هيلع هللا ىلص دمج نامزب نورشبملا مث اوناك مهنالو هتفصبو هب مهتفرعمل هب نمؤي نم
 مثءاج ايلف ) ىلاعت هلوقل سكسعلا ىلع هرم أناك ثعبابلف هب اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسملاو
 كرشأ نم ئنعي هن زفاك لوأ لثم:|ؤنوكت الو داري نأ نوحي :.اهيناثو ( هن:اوزفك اوفزعام
 هفرعي مل نم لثم ليجإلاو ةاروتلا ىف ًاروك ذم هنوفرعت متنأو اونوكتت الو ىأ « كم لهأ. نم

 ءالؤد نال باتا لهأ نم هب رغاك لوأ !ونوكتلا ديوك اهئلاثو . هل باتكاإل كنريشم وهو

 اهعبارو « كلذ لبق هب اورفك شيرق تناكذإو ليئارسإ ىب نه نآرقلاب رفك نم لوأ اوناك
 نم دحأ لوأ اونوكتت الو ىأ ممتاملعل كلذ لوقي مكباتكب ىنعي ؛هب رفاك لوأ اونوكت الو

 :اهسماخو. مكباتكب ميذكت بجوي ملسو هيلعهتلا ىلص دمحمب مكييذكت نآل كباتك بذك مكتمأ

 اوفرع هقدص ىلع ةلادلا تازجعملا اودهاش امل مهنآل كلذو مرفك ظيلغت نايب هنم دارملا نأ

 الإ فرعي مل نم رفك نم دشأ مهرفك ناكف همدقع ليجبإلاو ةاروتلا ىف ةدراولا تاراشبلا

 نم ه مالسلا هيلع هلوقل هدعب نم ل مظعأ ا حا قبانملاو ليلدلل نم ًادحاو اعون

 ىاقبابي نأك نم رفك و ايظع ممرفك ناك الف « اهب لمع نه رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةئيس نس

 ليس ىلع رخآلا ىلع امهدحأ مسا قالطإ حصف هجولا اذه نم اكرتشا دقف امظع رفكلا
 عم ناك شيرق رفك نآل ةفرعملا عم دحج نم لوأ اونوكت الو ىنعملا : اهسداسو ؛ةراعتسالا

 ةنيدملا مدق مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآل دوهيلا نم هب رفاك لوأ : اهعباسو « ةفرعملا عم ال لبجلا

 نم لوأ لبق هب ايف رفثتلا كلذ لع دارا راش تعباتت مث هي اورفكف ريضنلاو ةظيرق امو

 . مهنامز ىلاع ىلع ىأ ( نيملاعلا لع مكتلضف ىأو ) هلوقك وهو باتكلا لهأ نم هب رفك

 , هيف مكلوقع اوعجارو هيف اوتبثت لب هركذب كعامس دنع هب رفاك ل وأ اقرركسلال ولان لبملا و
 لاؤمللا" © ثتفيعض انهو .ءاهي نوفاك ,اون ركل الو ىدملاو هل « ل وأإ »ب طفل نأ : انا

 عمل رطل و



 ةيآلا . اةدصم تازئأ اب اونمآو : ىلاعت هلوق 2
 هس لا ا مم رودس هد صطاملا ع ساس لارا  رثاوسووع - ل -

 هل رفاك لوا يريحك اللو مجسعم - 00 تأزنا 8 يم

 رئسش هدا سس

 6١١ نونا ىأي [والِل 6 ابابا الو

 بيصن لواأللاو ؛ لالجلا فوخو باقعلا فو نافو+ فوخلا : نوفراعلا لاقو « ةمايقلا

 ةيآلا ىف نأ ملعاو . لوزي ال ىئاثلاو ءلوزي لوآلاو باةلالهأ بيصن ىناثلاو « رهاظلا لهأ

 نأ ىلع ةلالدو ةفلاخلا مظعي دبعلا مدقت نأ ىلع ةلالدو « ةيصعملا مظعت معنلا ةرثك نأ ىلع ةلالد

 لدي ( نوبهراف ىإو ) هلوقو « ليئارشإ ىنب ىلإ اثوعب» ناك برعلا ىلإ ًاثوعبم ناكا5لوسرلا
 ءاجرلا ىف اذكف فوذلا ىف كلذ بحب اكو , ىلاعت هللا الإ ًادحأ فاخي ال نأ بحي ءرملا نأ ىلع
 نأ بجول لعفلاب القسم ديعلا ناكول ذإ هردقو هللا ءاضقب لكلا نأ ىلع لدي كلذو لمآلاو

 (نو.هراف ىابإو ) ىلاعت هلوق هيلع لد ىذلا رصحلا لطبي ذئنيحو ىلاعت هللا نم فاخب امكهنم فاخي

 بجوف ىلاعت هللا ديب ال هديب باقعلاو باوثلا سيتافم نآل . هسفن الإ بهرب ال نأ بحي ناك لب

 ىنأي نأ فلكملا ىلع بحي هنأ ىلع ةلالد اهيفو « ةتبلا هللا فاخي ال نأو هسفن الإ فاخن ال نأ

 . ملعأ هللاو اهتكك ىف هنم دب ال كلذ نأو ءاجرلاو فوخلل تاعاطلاب

 )وارتشت الو هلررفاك لوأ اونؤكست: الو ممم امل ًاقدصم تازنأامب او نمآو ل ىلاعت هلوق

 « نوقت اذ ىابإو اليلق ًانمث قابآب

 هنأ : لوآلا . نابجو هبلغ لديو ليئارسإ اونب مث ( اونمآو ) هلوقب نيبطاخلا نأ معا

 مكيلع تمعنأ ىتلا ىتمعن اورك ذا ليق هناك( مكيلع تمعنأ ىتلا ىتمعت اورك ذا ) هلوق ىلع فوطعم

 . كلذ ىلع لدي ( مكعم امل ًاقدصم ) ىلاعت هلوق نأ : ىناثلا « تلزنأ اسمب اونمآو ىدبعب اوفوأو
 هفصو هنأ : اهدحأ . ناليلد هيلعو نآرقلا هنأ ىوقأللا نالوق هيفف ( تازنأ امب ) هلوق امأ

 هيدي نيب امل ًاقدصم قلاب باتكلا كيلع لزن ) لاق ىلاعت هنأل نآرقلا وه كلذو الزنم هنوكب

 نآرقلا وه كلذو بتكلا نم مهعم امل ًاقدصم هنوكب هفصو : قاثلاو ( ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو
 . ليجنإلاو ةاروتلا ىف ًابوتكم هنودجت لوسرو باتك نم ( تازنأ امب اونمآ ) دارملا :ةداتق لاقو

 ق>- ىسيعو ىضوم نأ نآرةلا ىف نأ : امهدحأ : ناريسفت هيفف ( مكعم امل ًاقددم ) هلوق امأ

 ناكف مالسلا امبيلع ىسيع ىلع ليجنإلاو ىنوم ىلع تازنأ ةاروتلا نأو قح ليجنإلاو ةاروتلا نأو

 ىف ةفلاملا نوديرت منك نإ مهل ليق هناكف ليجنإلاو ةاروتلاب نامبالل ًادكؤم نآرقلاب نامإلا

 « ليجنإلاو ةاروتلاب ناميإلا دكؤي هب ناعإلا نإذ نآرقلاب اونمآف ليّيإلاو ةاروتلابنامإلا

 نءاكف ليجنإلاو ةاروتلا ىف نآرقلابو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ةراشبلا تاصح هنأ : قاثلاو

 ةاروتلل ًابيذكت نآرقلاو دمحم بيذكتو , ليجنإلاو ةاروتلل ًاقيدصت نآرقلابو دمحمب نامإلا
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ا كلذ لجر كصو عطاق ريغ نم عطقي أرجح تيأرو فزخ نم

 0 اديب اقد اهقدو منصل

 رثأ امل دجوي ملف حايرلا اهب تفصعو ًاتافر تراصو هبهذو هتضفو هساحنو هديدح هلك مئصلا
 اذهف ضرالا هب تالتما ًايلاع اليج منصلا كلذ نم لجرلا كلذ كص ىذلا رجحلا كلذ راصو
 ىرخأ كلمت كدعب موقيو بهذلا نم هتيأر ىذلا سأرلا تنأف اهريسفت امأو . كلملا اهيأ كابور
 اهتوقنوكت ةعبارلا كلمملاو ءابلك ضرالا لع طسبنت سادحنلا هبشن ىتلا ةثلاثلا كمملاو كنود
 اهضعبو ًازيزع نوكي ةكدلمملا ضعي نإف فزخ نم اهضعب ناكىتلا لجرلا امأو «ديدحلا لثم

 الو' ريغتت هل ةيدبأ كلم مايآلا كلت ىف ءامسلا هلإ ميقيي و ةقرفتم كلملا ةملك نوكتو اللذ نوكي
 اذهف رهادلا رهدلا ىلإ ىه موقتو نيطالسلا عيمج لطبب اهناطاسو كلاملا عيمج ليزت اهنإو لوزت
 لعأ هللاو فزخلاو ساحنلاو ديدحلا قدىت> عطاق الب لبج نم عطقي هنأ تيأر ىذلا رجحلاريسفت

 لطم دمع انل وسر ثعبمب ةمدقتملا بتكتلا ىف ةدراولا تارامثبلا ىه هذهف . نامزلا سرس

 ْنأ نم ةءلع لّقعلا لد ام وه دبعلا كلذ : ةلزتعملا تلاقف ( مكدبعب فوأ ) ىلاعت هلّوق آمأ
 ثيحم هنآل دبعلاب بوجولا كلذ فصو حصو عيطملا ىلإ باوثلا لاصيإ هيلع بحي ىلاعت هلل
 بحب ال هنإ : ائباتكأ لاقو : نيهلاو رذنلاب بايالاب دبعلا نم دك وأ كلذ ناكف هب ءافولا بحي
 هيلع بئر مث « معنلا رك ذ مدق ال ىلاعت هنأل كلذ ىلع لدي ام ةيالا هذه ىفو ؛ ءىث هللا ىلع دبعلل
 ناك كلذك ناك اذإو ؛ ةيدوبعلا دبع بجوت ةفلاسلا معنلا كل" نأ ىلع لد دبعلاب ءافولاب سمآلا
 , رخآ بجاول آيس نوكي ال بجاولا ءادأو ةفلاشلا مغنلا ببسي بجو 11 ءادأ تادابعلا ءاذأ
 : نيهجو نم قحلا ريسفتلا لب ةلزتعملا لوق لطيف باوثلا بجوي ال فيلاكتلا ءادأ نأ تبثف
 باقنالدجوي ملول هنآل ء دجوي ال نأ لاحتسا هب دعو ام لكو باوثلاب دعو امل ىلاعت هنأ : لوألا
 عوةولا بجاو كلذ ناكف لاحم لاحنا ىلإ ىضفملاو ؛لاح هيلع بذكلاو ًابذيك قدصلا هربخ
 نأ زوي دبعلاو الا وه دبعلا لاقي نأ :ىاثلا ٠ رذنلاو نيهلاب تبث امب دك 1 كلذ ناكف
 كلذ افا ئارج قادتاو اناس دكملا رواها نوكي نأ ناوخجب ال كانسن“سا نأ لإ ةنارنلاف قزكلل
 ىايإو ) هلوق امأو ( هللا ركمو اوركمو « مهعداخوهو هللا نوءداخي ) هلوقك ظفالا هقفاوم ىلع
 هياقع نم فوالاوه ىلاعت هنم فوخلا : نوملكتملا لاق فوخلا ىه ةبهرلا نأ معاف ( نو.هداف
 اذاف معلا امأ .'نظلا عم رخآلاو ملعلا عم اههدحأ : نيبجو ىلع فئاخ هنإ فلكملا ىف لاقي دفو
 نع نوكي امنإ هفوخ نإف هنع ىهن ام لك نع زرتحاو هب ىمأ ام لكب ىنأ هنأ نم نيتي لع ناك
 نوفاخي ) ىلاعت لاق ةيهرلاو فوذلاب مالسلا مهملع ءايبنالاو كالا فصن اذه ىبعو « لبقتسملا
 ذئاب تايهملا نع زرتحاو تارومأملا لءف هنأب عطقي مل اذاف نظلا امأو ( موقوف سرم معبد
 موي هنمأ ناكدشأ ايندلا ف هفوخ ناكنم لك نأ ملعاو ٠ باوثلا لهأ نم نوكي ال نأ فاخب
 ىلع عمجأ ال ىنإ ىلالجو قزعو ةمايقلا موي دانم ىداني هنأ ثور ا: نكفلاب ان ننك انقيالكلا
 موي هتنمأ ايندلا ىف ىفاخ نمو ةمايقلا موي هتفوخ ايندلا ىف ىنمأ »نم, نينمأ الو نيف وع ىدنم
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 مهناف لمأتو كلود ام ىلإ كرصإ ىغفراو كءولط ءوض ىلإ كولملاو كرون ىلإ معلا ريست كيلع

 داليلا 0 دالوأف ىرقلا مأ كنا درعإ دلب 0 كدلاو كيئأبو كنوج<و كدنع نوءمجتسه

 لجأ نم نيدجر تت و نيرست كلذ نير نيود ورسلااو كنتارالا ىلع كبايث نيزتتو م دالوأ مهنأاك

 انش لفأكبتأر آو نئتم شابك كليلإ قاسينو مهألا رك اسع كيلإ جحيو رحبلا رئاخذ كيلإ ليمب هنأ

 اكل ىيضري م ىحذم نإ عفربو ناراف مانغأ كيلإ نيدسلو هنودجم و هّللأ معلب نوثد>:و

 اريلإ جحدق هناف 1-2 ةدوجوم اهلك تافصلا هذه نأ لالدتسالا هجوف « ًادمح قدمت ثيبل ذئنيح

 تناك ب رعلا نأ هأئعم 6 ارح قد تدم كدحأو 0 هلوةو ردحيبلا اوراق اهنلإ لامو معلا يك اسع

 : مالسالا فراصمث « كلمامو ةكلمت كلوه كيرش الإ كل كب رشال كيبل لوقتف مالسالا لبق ىلت

 : دارملا ليق ناف . هتدمح تييلهللاهددج ىذلا دما وه اذبف « كيبل كل كبرشاال , كيبل مبللا كيبل

 هنأعم » كتقو أانددق 2 ميكحلا لوش نأ زو ال اناق . لعل مف كاذ نزكسو سدقملا تل كذب

 نم ءولم لطف لاتكإ نإذ أضيأو كم رذحب ال كلذ و هاضر قفاوي الل ٍِضَأ اند ىذلا لب اندام

 لواألا رفسلا ىف هريسفت ىف ناوسلا ىور ( سماخلاو ) موق لابي كلذو « اهتفصو ةيدابلا رك ذ

 لديعامسإ ىف كاعد تبجأ دق » لاق مالسلا هيلع ميهأربإ ىلإ ىحوأ ىلاعت هلل ل لاا روعلاةلط
 لالدتسالاو «ةميظع ةمأل هلءجأو اهظعرشع ىنثا دليسو ًادجأدج هتمظعو هتربكف هيلع تكرابو

 ءاعد امأف لسو هيلع هللا لص دس انيبن ريغ ةميظع ةماأل ناك نم ليعامسإ دلو ىف نكي مل هنأ هب

 «كنإ مك ذيو ةيكجلاو باتكلا مهماعيو كتايأ مييلع ولدي مم الوسر مهيف ثعبأو 5 ( هلوق

 «ىسيع ةراشبو ميهاربإ فإ ةوعد انأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لوةيناكاذهلو ( ريكسحلا زيزعلا تنأ

 لمع م قدشملا مسالاو دهلا نم قتشم هناف ( دمحأ همنا ىدعي نم لأ لوسرب ًادافيشأ] ) هلوق وهو

 هتكسمو ةكم هدلوم نأ ةاروتلا ىف هتفص نإ لبق . درو دمأو دمح همسا ناف انيبنل الإ سيل

 مكيتأيسوأ بهذأ انأ » نييراودلل حيسملا لاق ( سداسلاو ) . نوداخلا هتمأو ماشلاب هكلمو ةبيطب
 عبتأ نإ ) كلذقيدصتو « هل لاقي ل وقي امهن] هسفن لبق نم ملكتي. ال ىذلا قحلا حور طيلق رافلا

 امأ ( ىلإ ىحوي ام الإ عبتأ نإ ىسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ ىل نوكيام لق ) هلوقو ( ىلإ ىحوي اه الإ

 ةالصاا هيلع هتفص ًاضيأ اذهو عفشملا عفاشلا هنأ امهدحأ : ناجو هريسفت ىف « طيلق رافلا د

 لصاألا ىف ناكو لطابلاو قملا نيب قرف ىذلا وه طيلق رافلا : ىراصنلا ضعب لاق ىناثلا « مالسلاو

 بيشأ بيش لاقي اكرمألا ىف قيق-تلا وهف « طيل » امأو هب قورب ىذلل قووار لاقي ا؟قوراف

 لايناد لاق ) عباسلاو ( لطابلاو قحلا نيب قرفي ىذلا وه هنا انعرش ةفص ًاضيأ اذهو بيش وذ

 الئاف ًارظنم كلملا اهيأ تيأر : هيلع ارصق نأ ريغ نم اهآر ناك ىتلا ايؤرلا نع هلأس نيح رصنتخيل

 امضعبو كب دو نم هاقاسو قفاحب نم هاذفنو هنطبو ةضفلا نم هدعاسو زب ربالا بهذلا نه هينا
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 ناونع هنيب نع فصو نا راف لابج نم ربظو ريعاس نم انل علطو ءانيس روط ىف ءاج ىلاعت برلا

 لبج نأ : لالدتسالا هجو , ةكريلاب هسيدق عيملا اعدو بوعششلا ىلإ مهببحو زعلا مهحنف نيسيدقلا

 نكس امن] هنأ مولعمو « ناراف ةيرب ىف ىرلا ملعت ليعاصسا نأ ةاروتلا ىف نآل زاجحلاب وه ناراف

 مالسلا هيلع ليعامسإ دارا نوكي نأ زوم اله زعلا مهحنف» هلوق نإ : لوقنف اذه تون اذإ . ةكمب

 نيسيدقلا تاوبر كانه عمتجا الو زع كانه مالسلا هيلع ليعامسإ ىنكس بيقع لصح لهنأل
 تررظ ءانيس روط نم تروبظ امل رانلا نأ دارملا : دوهلا تلاق . مالسلا هيلع دم ىلع هلمح بجوف
 هللا نال حصي ال اذه انلق عضاوملا هذه ىف ترشتناف ًاضيآ ناراف لبج نمو ًاضيأ ران ريعاس نم

 كلذ ىف لزن ىحو ةعقاولا كلذ عبات اذإ كلذ نم هللا ءاج لاقي ال هناف عضوم ىف ان ل ىلا

 ءانيس روط نم الإ مالكالو ىحورانلارورظ عبقي مل هنأ مكدنع و . كلذ هبشأ امو ةبوقع وأ عضوملا
 هللا ءاج لاقي ال كهدورو زو الف ناراف لبج نمو ريعاس نم رهظ لاقي نأ الإ ىغبني ناك اف

 قوقبح باتكى ف ًاضيأو ؛ عييرلا مايأ ىف كلذ قفتي اكنارينو قا. ١>" ماهغلا ىف ربظ اذإ اغلا نم
 دمتم ءاهب نم ءامسلا تفشكناو « ناراف لبج نم سدقلاو ءانيس روط نم هللا ءاج وهو انلق ام نايب

 بحصي وهمامأ ايانملا ريست هزعب هدلب ظفحي رونلا لثمهرظنمعاعشن وكب . هدحنم ضرآلاتالتماو

 تعضتاو ةميدقلا لابجلا تعضعضتف اهنع ثحيو مالا لمأتو ضرآألا سف ماق هدانجأ ريطلا عابس

 ثوغلاو دايقنالا بك ارم تولع :لرخلا تيكر نيدم لهأ روتس تعزعزتو « ةيرهدلا ىناورلا

 دقلوراهنالاب ضرالا روختو ءاوتزادمم اي كرممأب ماهسلا ىوترتو اعزنو اقارغ] كيسق ىف عزنتسو

 امديأ تعفرو ابعرو اريفن ىراهملا ترفنو ليسلا بوبؤش كنع فرحناو تعات راف لابجلا كتأر

 كنايبناعملو كما. قرب ىف رك اسعلا تراسو امهار نع رمقلاو سمشلا تفقوتو اقرفو الجو

 « كئابأ بارت ذاقنإو كتمأ صالخي تربظ كنا ارجز مهلا سودتو ًابضغ ضرالا خودت
 دق ررغلا باتك ىف هللا همحر نيسحلا وبأ لاقف ىراصنلا امأ . ىربطلا ننزر نبا نع لقن اذكه

 ماهسلا ىوترتو دومحما دمع ءاهب نم ءامسلا تعطقت دقل ناراف لابج نم ربظو » مون ىف كمر

 ىف ىلاعت هلوق نأ انركذ ام ربظف « كحيسم ذاقنإو كتمأ صالخ تررظ كنأل دودحلا كصأب
 صضخ رو هظ هانعم لب هنم راالا روبظ هانعم سيل « ناراف لادجنم برلا ربظ » ةاروتلا

 لاقاذؤوىلاعت هللا ءىجب دارملا اولاقذإف ٠ ل دم انلوسر الإ كاذ امو تافدلا هذمب فوصوم

 عاعش نأبو لويخلا بكري هنأب ىلا_عت هللا فصو زوح ال انلق « كحيسم ذاقنإو » مالكلا رخآ ىف
 مالسلا هيلع ادت ناف ( كحيسم ذاقنإو ) ةلوق امأ « ةيدسقلا رعاشملا زاج هنأبو رولا لثم هرظنم

 ىناثلا لصفلا ىف ءايعشأ باتكح ىف هاجم ( عبارلاو ) ىراصنلاو دوهيلا بذك نم حبسملا ذقنأ
 كيلعةعلاط ىلاعت هللا ةماركو كلتقواند دف ؛ كم ديرب « كحايصم ىرهزأف ىوق » هنم نيرشعلاو
 هتمارك رهظيو اقارثثإ .كيلع قرشي ٍبرلاؤ بائبضلا ممآلا ىلع ىطغو مالظلا ضرالا لاجت دقف
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 مالسلا مهيلع نيهدقتملا ءاسيبنالا نيد نم ةرورضلاب كلذ ملعي نأ مزاي مل مرج الف ًايفخ ًاصن هيلع
 مسو هيلع هللا ىلص دم مدقمب ةراشبلا نم نيمدقتملا ءايبنآلا انتكا ف,ءاجرام نضنبا ن آلا: ركاشنلو

 ةراس اهيلع تبضغ امل رجاه نأ ةاروتلا نم لوألا رفسلا نم عساتلا لصفلا ىف ءاج : لوآلاف

 قديس نه برهأ تلاق ؟ تابقأ نيأ نمو نب ديرت نيأ رجاهاي اهلاقف هللا [ لبق نم ] كلم اهط ىءارت

 نيلحتسو كتبرذو كعزز:نثكس هللا نإف اطل ئذفخاو كتديس ىلإ ىعجرا اهل لاقف ةراس

 سانلا نيع نوكي وهو كعوشخو كلتبت عمن هللا نأ لجأ نم ليعامسإ هنيمستو انبا نيدلتو

 . هنوخ] عيمج مغر ىلع ركسشي وهو عوضخلاب هيلإ ةطوسبم عيمجلا ديو عيمجا قوف هدب نوكتو

 رشب» نأ زو< سيلو ةرامشبلا جرخم جرخ مالكلا اذه نأ مالكلا ذهب لالدتسالا نأ معاو
 هدلوو ليعامسإ نأ مواعمو ىلاعت هللا لع بذكلاب الإ منال ار ال لح مظلاب هللا لبق نم كلملا
 ليبس ىلع لكللل نيطلاخم اوناكالو ممآلا رظعمو ايندلا مظعم ىف ىنعأ لكلا ىف نيفرصتم اونوكي م
 لوخدلا ىلع نورساجتي ال ةيدايلا ف نيروصحم مالسإلا لبق اوناك منال مالسإلاب الإ ءاليتسالا

 برغلاو قرشلا ىلع اولوتسا مالسإلا ءاج اءلف فوخ متأ ىلع الإ مامشلا لئاوأو قارعلا لئاوأ ىف

 ببس مهتيداب اواخدو مهيب اوجحو مالا مهمتجزامو مثدالب اوبظوو ممألا وجزامو مالسإلاب
 ةيصعم مط رهآلا نمو ممألل مهنم ةطلاخلا هذه تناكل ًاقداص لِي ىنلا نكي مل ولف , ةبعكلا ةرواجم
 ( قاثلاو ) هليس اذه امب رشبي نأ نع ىلاعتي هللاو ناطيءثاا ةعاط ىلإ هتعاط نع اجورخو ىلاعت هلل

 نمو مكنيب نم ىلث» ابن مكل ميقي كهل برلا نإ » سماخلا رفسلا نم رشع ىداحلا لصفلا ىف ءاج

 مهناوخإ نيب نم كلثم يبن مهل ميقم ىفإ » ىسومل لاق ىلاعت برلا نأ لصفلا اذه ىفو « مكناوخإ

 لدي مالكلا اذهو « هنم مقتنأ انأ ىمساب لجرلا كلذ ىنع أهدي ىتلا قاملكعمسي مل لجر اسميإو
 نورك هن: مشاه ىنبل لاق نم نأ م ليئارشإ ىنب نم سيل ىلاعت هللا هميقي ىذلا ىنلا نأ ىلع

 ملو ليئارسإ وه مالسلا هيلع بوقعي نإ مث . مشاه ىنب نم نركي ال هنأ لقع « مامإ مكناوخإ

 هيلع ىموم لبق ناك هنإو بوبأ اود ءايبنالا نم دلو صيعلل نكي مو صيعلا الإ خأ هل نكي

 دلاو قحسإل اخأ ناك هناف ليعام“ا امأو ءهب ًارشبم مالسلا هيلع ىسوم نوكسي نأ زوحي الف مالسلا
 هنكل مهنم ناك ام مالسلا هيلع ىنلاف ليئارسإ ىب نم نأك ىسوم دعب ثعب ى لك نإ مث بوقعي

 نم » هلوق ليق نإف . مالسلا مهيلع قانا وخأ وه ىذلا ليعامسا دلو نم هنأل مهناوخإ نم ناك

 نم ماق دق لب انلق . ليئارسإ ىب نيب نم متي مل هنأل هلي ايهما ولان نئوكم نأ نم عمم مكي

 لوح ناك دقو هرمأ لماكت امو ةنيدملا ىلإ رجاهو ةكب ثعبف زاجحلاب ربظ مالسلا هيلع هنآل مهنيب

 رورمجو ماسلا براقي زاجحلا ناف اضن مهريغو ريضنلاو عاةنيق يورك دوولا دالب ةندللا

 مهناوخ] نم ناكاذإ هناف ًاضيأو « مهنيب نم ماق دقف راجحلاب دمع ماق اذاف ماشلاب كاذذإ اوناكدوريلا

 نإ » رفسلا اذه نم نيرشعلا لصفلا ىف لاق ( ثلاثلاو ) مهنم ديعبب سيل هنإف مهنيب نم ماق دقف
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 لاقو ( رابنآلا اهتح نم ىرجت تانج مكلخدالو مكتائيس منع نرفك آل ) هلوق ىلإ ( ليئارسإ
 نيذلاو ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهتك أسف ءىث لك تعسو ىتحدو ) :فارعالا ةروش ىف
 ةاروتلا ىف ممدنع ًانزتكم هتؤدسج ىاثلا:ىآلا ىنلا لوسرلا توءبي نيذلا نونمؤي انتايآب ُم

 رصالا نم مهيلع ناك ام عضو نم مدعو ام 9 رجني نأو-مف مهعم هللا دبع امأو ( ليجبنإلاو

 باتك نم مكتيتآ امل نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإو ) لاقر ٠ مهقانعأ ىف تناكىتلا لالغألاو

 ىإ ليئارسإ ىنب اي ميرم نبا ىسيع لاق ذإو ) لاقو : ةيآلا ( قدصم لوسر رك ءاج مث ةمكمحو
 (:ذحأ همسا ىدعب نم أن لوسرب ًارشبمو ةازروتلا. نم ىدي نيب ال اقدضم مكيلإ هللا لوسر

 ليعامس] ىنب نم ثعاب ىفأ ةاروتلا ىف ليئارسإ ىب ىلإ دبع ناكىلاعت هللا نإ سابع نبا لاقو
 ةنملا هتلخدأو مند ,ءلوحوفع ت :ناآرتلاخ صل فاسأ ىلإ ىذلا رونلاب قدص ىئ.هعبت ل يمل ان

 انعام 11 ]اوس نت ابنت ةياس لفيت حزاجو لس وم ل ل١ عابتاب ًارجأ « نيرجأ هل تاعجو

 متانيتآ نيذلا ) ىلاعت هلوق ىف اذه قيدصتو ليعامس] دلو نم ىمألا ىنلا دمح هب ءاج ام عابتاب

 ناكو ( اوربص امب نيترم مرجأ نوتؤي كئاوأ ) هلوق كإ ( نونمؤيوب مث هلبق نم باتكلا
 هلوسرب اونمآو هللا اوقتا اونمأ نيذلا امأ اي ) ىلاعت هلوق ىف كلذ قيدصت لوقي ىسيع نب ىلع

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىرعشالا .نيموم شا راين ًاضيأ هقيدصتو ( هتمحر نم نيلفك موي

 نمأ مث ىسعإ زوما ككل لبهأ+ نيف ل نين مثرجأ نوت يب ةنالثبر»: للف نأ سو

 افيلتا تنحف اهويلع ورابس دات نيس |فرمتما فدآ لسيرو قارا ١ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 : نالاؤس انبه قب « نارجأ هلف هديس عاطأو هللا عاطأ لجرو « نارجأ هلف ابجوزتو اهقتعأ مث

 نم باوجلاو ؟ هدحج مهتعامج نم زوجي فيكف مناق ا" لعالا ناك ول : لوألا لاوغلا

 ريثكلا ددعلا ممل نكي مل نكل مه:كب ءالعلا دنع الصاح ناك معلا اذه نأ لواآلا : نيهجو

 . هيف تاهبشلاو كوكشلا عوقو زاجخ ًايلج ال ًايفخ ًاصن ناك صنلا كلذ نأ : ىناثلا هناهتك مهنم ذاخ

 بتكلا هذه ىف رك ذ دق نوكي نأ امإ بتكلا هذه ىف هب رشبملا صخشلا : ىناثلا لاؤسلا

 نإف ؛ كلذ نم ءىثث رك ذي مل وأ كاذب ةقلعتملا ليصافتلا رئاسو هجورخ ناكمو هجورخ تقو

 ىلع مهتردق عنتمي ناكف رئاوتلاب ىلعلا لهأ ىلإ ةلوقنم بتك ىف ًادراو ًايلج ًاصن صنلا كلذ ناك

 ناك نإو ٠ نيمدقتملا ءايبنآلا نيد نه ةرورضلاب ًامولعم كلذ نوكسي نأ مزلي ناكو ناهتكلا

 سشبملا كلذ نإ : اولوقي نأ لايتخال ملسو هيلع هللا ىّلص دسم ةوبن ىلع ضنلا كلذ لدي مل ىناثلا

 اوفوأو ) ىلاعت هلوق اولمح نيذلا نأ باوجلاو . دوهملا روهمج لوق وه ام ىلع كلذ دعب ءىجييس هب

 هانحرش ام ىلع ةوبنلاو ديحوتلا ىلع ةلادلالئالدلا ىف لمأتلاب ىمآلا ىلع ( مكدرعب فوأ ىدبعب
 بيحياللافا قاثلا»لؤةلا'نضنيإ نأ دارأ نطءانأف©لااوسلا اذه ةوتلب لوزاتعا انت لوإألا لوقا ف
 ًاصوصنم ناك لب دحأ لكهفرعي ًايلج ًاصن هيلع ًاصوصنم نكي مل ناكملاو نامزلا نييعت نأب هنع
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 سيتحاف هودفر ءاسملا نع اونغتسا اذاف اودارأ ىتم ءاملا نم اًواش ام مهيقسي لجرلا سأرك ناك
 . ىلبت ال مهبايثو ثعشتت ال مهسوءر ناكو ليللاب مل ءىضيل رونلا نم ًادوع مهاطعأو مهنع ءاملا

 دهسشي ام معنلا ةلمج ىف نأ ( اهدحأ ) هوجول معنلا هذوب مثرك ذ امإ ىلاعتو هناحبس هنأ معاو

 ةيصحملا مظع بجوت معنلا ةرثك نأ ( اهيناثو )روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا وهو هل دمح قدصب

 ( اهثلاثو ) نآرقلاب و متلي دمحم ناميإلا نم هيلإ اوعدام ةفااذع اورذ< ىكل معنلا كلت ممرك ذف

 هيفي ةزيثكلا معنأا ريكذت نأ ( 0 ) ةفلالارارظإ نع ءايحلا بجو ةريثكسلامعنلا ريك ذن نأ

 مهنع اهليزي 0 هنأ رهاظلاف ةريثك معنب ًادحأ صخ نمو اهب سانلا رئاس نيب نم مهصخ معذملا نأ

 2 ةينآلا م ءنلا ىف عمطي ةفلاسلا هللا زيك< نإ ناكف'ةعادتباا حرم ليختا فاو عملا مامي الا

 لب نيبطاخلا ىلع تناك ام معنلا هذه : ليق ناف . ةمصاخلاو ةفلاخنلا رابظإ نم عنام عمطلا كلذو

 ( اهدحأ ) هوجو نم باوجلا رك مهتيصعم مظعل ًايسومهلع ًامعن نوكت فيكف ممناب آ ىلع تناك
 معن اهن”اكءابآلا ىلع معنلا تراصف لسنلا اذه لصح ناك اف اوقب امل مهاب 1 ىلع معنلا هذه الول

 ةميظع ةمعذ ايندلاو نيدلا معنب ىلاعت هللا مهصخ دقو ءابآلا ىلإ باستنالا نأ ( اهناثو ) ءانباألا ىلع

 مهتعاط ناكمل معنلا هذهب مهءابآ صخ ىلاعت هللا نأ اودمس ىتم دالوألا ( اهئلاثو ) دالوآلا قح ىف

 باآلاب هبشتلا ىلع لوبجم دلولا نآل ةقبرطلا هذه ىف دلولا بغر دو>جلاو رفكلا نع مهضارع]و

 .درورشلا نع ضارعإلاو تاريخلاب لاغتشالا ىلإ ًايعاد ريك ذتلا اذه ريصيف ريخلا لاعفأ ىف

 دهاعملاو دهاعملا ىلإ فاضي دبعلا نأ ملعاف م 5 كيل ككارأ يدرب !رقوأو ) قاكت هنوف امأ

 صيصخت ريغ نم هب هللا ىمأ ام عينج هنم دارملا 1 لود 14 ريل رد كعلا اذه اق والك ذو اعبي
 ًادبع همعت ماي قل رنا دج !لاعت هنأ : اها ذخ] تاياور هيف مث ضعب نود فيلاكتلا ضعبب

 فوأ) هلوقو « قأثيملاو دعلاب « ءافولا مهمزاي اك اهركسشب مايقلا مهمزلإ ثيح نم مييلع هل
 هنأ ىف امبك ارتشاث يح نم دبعلاب ًاهييش باوثلاب دعولا لجل . ةرفغملاو باوثلا هب دارأ ( مكدسمعب
 ليئارسإ ا ىب لغ ىلاعت هللا هدأ ىذلا دهعلا هئم دازملا : نسحللا لاق . اهيناث ءأهب لالخإلا زوال

 ( ةاكزلا منو ةالصلا مت أ نت مكم# ىفإ لا ل مونم انثعيو ) ىلاعت 0 ف

 .«ديب قا قو هدم فو نف ( را.منألا اهتحت نم ىرجت تانج سس :اغداإلاو ) هلوق ىل

 هنع مكتيمنو تاعاطلا نم هب يترمأ امب اوفوأ دارملا نأ نيرسفملا روهتج لَو وهو : 5

 نبا نع كاحضلا هاكح ىذلا وهو ةنجلا كلخدأو مكنع ىضرأ ىأ ٠ مكدمعب نفر ضاعتلا ف

 (ةنجلا محل نأب مهلاومأو 5 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ) ىلاعت 7 ىف ءاج ام هقيقحو سابع
 .(هب متعيلاب ىذلا معي ازور ةنساف هللا نم هذبعا قذأ نمو ) ىلاعت هلوق ىلإ

 هللا لص دم فصو نم ةمدقتملا بتكلا ىف .هتبثأ ام دبعلا اذه نم دارملا نأ : ىاثلا لوقلا

 ىب قاثيم هللا ذخأ ذإو) هلوقب ةدئاملا ةروس ىف كلذب حرص ام ىلع هثعبيس هنأو ملسو هيلع
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 لاقف هماعنإ هوجو كلذ دعب رك ذ مث «ًانيبم اميصخ هنوك وهو هلاو-أ فرشأ ىلإ ةفطن هنوك وهو
 ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وه ) هلوق ىلإ ( نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف كل اهقلخ ماعنآلاو)

 ىلاعت هنآل عئابطلا باصصأو ةيرهدلا ىلع درلا كلذب نيب ( نوميست هيف رجش هنمو بارش هنم كل
 رخت و) لاق مث  حتاورلاو موعطلاو ناولألا تفاتخا كلذ عمو دحاو بارتلاو دحاو ءاملا نأ نيب

 اهمنوكبو امتاكرح لدتسا ثيح كالفالا بادأو نيمجنملا ىلع درلا هب نيب ( راهنلاو ليلا كل

 قول ماعلا ىام لك ذأ تايآلا هذ ىلاعتو هناديس تينأف اممودح ىلع ةدحاو ةّقي رط ىلع ةرتعسو

 فاكملا هب ذتاي نأ نم ولخ سيا فلكملا تاذ رياغي امب ماعلا ىف ام لك نآل نيفاكملا لجال

 ةيذؤملاماسجالا وحن رابتعا هب هل لصحي وأ ةفاكه نع لمحتي وأ رورس هب هل لصحيف هيلإ حورت-؛و

 ىلع اهب لدتسيو اهنم زرت>حيف ةرخآلا ىف باقعلا عاونأ اهيل رظنلاب رك ذتيف براقعلاو تايحلاك

 ىلع هبن ىلاءعتوهناحبس هنإ مث عفانملا هذه نع هتاقولخم نم ءىش جرخ ال 7-0015 مظعألا معنملا

 (اهيناثو ) ( اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو ) لاقف تاءآلا هذه رخآ ىف ءايشألا هذه هماعنإ مظع

 ترفكف ناك لكبّنم ًادغر اهقذر اين كم ةئمأ تناك ةيررق ل هلبأ برضو ( كلمت هلوق

 « ليدبتلل ايس اهنارفك نوكي نأ بجوي مييلإ ةلصاو ةمعنلا نوك نأ ىلع كلذب هبنف ( هللا معذأب
 مكل رخس هللا نأ اورت لأ ) لاقو (كيلإ هللا نسحأ كنسحأو ) نوراق ةصق ىف هلوق (اهلاثو )

 متلأأ نونم ام متيأرفأ ) لاقو ( ةنطابو ةرهاظ همعن يلع غبسأو ضرالا ىف امو تاومسلا ىف ام

 هذه َّق م لكو ريركستلا ليس ىلع ) كا كر ءال ] ىأبف ( لاقو ) نوقلاخلا 2 مأ هنوةلخم

 . بابلا اذبم قلعتي ام اذهف ايندلا ف وأ نيدلا ىف امإ مهنلا نم وهف ةروسلا

 دم 5 كك اذ صال ل اكو مهيلع همعش ليسا 0 لا هللاف 1 نوليلق معنملا ديعو

 . مالا رئاس ىلع عقلظك دمع ةمأ لضف ىلع كلذ لدف ( 1 ى ةأريورك دان )لاق متنملاب مركذ

 نم ءاليلا نم رف اوناك ص مدهتتسا ) أ ( رمل ليثا ردإ ىب ىلع لانمت هللأ محل نإ معاو

 نأ ديرنو ) لاق ام ةيدوبعلا نم مهصيلختو ضراألا ىف مهنيكمتب كلذ نم محلدبأو هموقو نوعرف
 ضرآألا ىف مهل نكمتو نيثراولا مهلعجنو ةمئأ مبلعجنو ضرالا ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نم

 اوناكنأ لد اكولمو ءامدنأ مواعج ( ب ( ( نورذح اوناكام موسم اهمهدونجو ناماهو وعرف ىزو

 ىب اهانثروأو كلذك ( لاق ام مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مهثروأو متءادعأ كلهأف طبقلل ًاديبع

 ىسوم لاق ذإو ) لاف يكماوس ةمأ ىلع اهزنأ ام ىتلا ةميظعلا بتكلا مهيلعلزنأ ( ج) ( ليئارسإ

 نم أ تو ملام 0 5 و اك ولم مكلعجو ءابنأ مكيف لدج ذإ يلع هللأ ةمعن 1 ذا هموقأ

 نم ماجن ري روع نع ىلع ىلاعت هللا ةمعن نم لاق هنأ ساع نبا نع ماشه ىور ( د ) نيملاعلا

 ىذلا رجحلا مماطعأو هبتلا ىف ىولسلاو نملا مييلع 0 ماهغلا هيتلا ىف مهيلع لاظو نوعءرف هز
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 ةيآلا . ىتمعُ اورك ذا ليئارس] ىنب اي : ىلاعت هلوق ف
 نودت,ت مكاعاناقرفلاو باتدكلا ىموم انينآ ذإو ) هلوقو ( 1 انيجيأ ذإو ) هلوق ىل(ىتمعن اورك ذا

 ىف مهانيكم نرق نم مهلبق نم انكلهأ م ادييإلأ) هلوق :اهعبارو « ديبعلا ىلع معنلل دع كلذ لكو
 تاملظ نم مكيجني نم لق ) هلوق : اهسماخو ( ًاراردم مييلع ءامسلا انلسرأو مكل نكس ملام ضرألا
 نضرالا 1 [ةةمانتلو ) هلؤقل اهيفاسو) (نوكاؤشت متن مث ) هلوقىلإ (هنوعدت رحبلاو ربلا
 ( نيرك اش مرثك أ دجت الو ) سيلب] ةصق ىف لاقو ( نوركشت ام اليلق شياعم ابيف كل انلعجو

 مامجذإ ورك ذاو ) هلوق ( اهعباسو ) ةدئاف لوقلا اذهل ناك امل ةمعن هللا نم مهيلع نكي ملولو

 منك ذإ اوركذاو ) بيعش نع ًايك اح لاقو « ةيآلا ( ضرألا ىف 1 أوبو داع دعب نم ءافلخ
 ( نيملاعلا ىلع كلضف وهو الإ كيفبأ هللا ريغأ لاق ) ىسوم نع ايكحاح لاقو ( ركرثكف اليلق
 هلوق ( امعساتو ) حيرص اذهو ( موق ىلع اهمعنأ ةمعن ًاريغم كي ملهتلا نأب كلذ ) هلوق ( اهنماثو)
 قاخ اما تائانلاو .نينمللا.هدغ !ؤللعتل, لزانم هرادقإو أرؤن شيقل ءاض نيميعلا لعج ىذلا وه )
 ( مهتسم ءارض دعب نم ةمحر سانلا انقذأ اذإو ) ىلاعت هلوق ( اهرشاعو ) ( قحلاب الإ كلذ هللا

 حيرب مم نيرجو كلفلا ىف منك اذإ ىتح رحبلاو ىبلا ىف 3 ريسي ىذلا وه ) هلوق ( رشع ىداحلا )
 هلرق ( رشع ىناثلا ) ( ق+لا ريغب ضرالا ىف نوغبي م اذإ مهاجينأ ايلف ) هلوق ىلإ ( اب او>رفو ةبيط
 ارصب. راهنلاو هيف اونكستل ليللا كل لمج ىذلاوه ) هلوقو ( ًاسايل ليللا كل لعج ىذلا وهو )
 |متولصي منج ؛راوبلا راد مهموق | ولحأو ًارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ ) ( رشع ثااثلا )
 جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ضراألاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا ) ( رشع عبارلا ) ( رارقلا سدبو

 ىلاعت هلوق ( رشع سماخلا ) ( هممأب رحبلا ف ىرجتل كللفلا كل رخسو مكل اقزر تارُعلانم هب

 ىف ةمعنلا تايثإ ىف حيرص اذهو ( رافك مولظا ناسنإلا نإ اهرصحن ال هللا ةمعن اودعت نإو)

 . رافكلا قَح

 ءاسيشالا هذه نأ ىف عازن ال هنأل كلذو . ةرابعلا ىلإ عجار ةلأسملا هذه ىف فالخلا نأ معاو
 فتنزأىف فالخلا أم ىلاعت هللا نم عفانملاو قزرلا عاونأو رصبلاو عمسلاو لقعلاو ةايحلا ىنعأ
 ؟المأ ةمعنلا مسا هيلع فرعلا ىف قلطي له ةيدبالا راضملا كلت اهبتع لصح اذإ عفانملا هذه لاكمأ
 ىلاعت وهف فلكملا هبذتلي ال ام نأ لع لدي ىذلا امأو , ةرابع درج ىف عازن كلذ نأ مولعمو
 ىلات هلوق ( اهدحأ ) رومأف هناسحإو هفطل ىلعو عناصلاى لع لالدتسالا ىف هب عفتنيل هقلخ اممإ
 هنأ ىلاعت نيبف (هدابع نم ءامشإ نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني ) هللا ىمأ كارول
 مث هلدعو هديحوتب نامإلاو هتينادحو ىلإ ةوعدلا لجاللو نيرذنمو ني رشبم لسرلا ثعب انعإ
 اذاف ةفطن نم ناسنأللا قاخ « نوكرشي امع ىلاعت قلاب ضراللاو تاومسلا قلخ ) لاق ىلاعت هنإ
 عناصلاد وجويىلع لئالدلا مظعأ مأكل نهدتفام عمم ديعلا ثودح نأ نيبف ( نيبم مصخ وه

 هلاو-أ سخأ نه ىهتذي نأ ىلإ ةغضم مث هقلع مث ةفطن هنوك نم لاح ىلإ لاح نم هبالقنا وهو



 4 هلا ىف وركن اا لرئازا) ىلإ ان الامل

 سانجالا بسحب ةيهانتم اهنأ الإ صاخشألاو عاوناألا بسحب ةيهانتم ريغ امنأ باوجلاو ( يلع
 قاقحتسا نأ تبث امل هنأ لعاو: ميكحلا عناصصلا دوجوب ملعلا ديفي ىذلا رك ذنلا ف نكي كلذو
 د# قحتسملا وه ىلاعتو هناحبس هنأ تيث ةمعنلا لاصي] ىلع الإ ققحتي ال ةعاطلاو ءانالاو دما

 لاقو ) ثنورضذإ وأ مكن وعفني 0 ثوعدت ذإ منو دمسإ له) مانصالا مذ ف لاق اذهلو 8 نيدماحلا

 عبق نأقحأ قملا ىلإ ىدم نفأ ) لاقو ( مرضي الو مهعفني الام هللا نود نم نودبعير ) ىلاعت

 ءايحأ مهةلخ نأ وه هديبع ىلع هب هللا معنأ ام لوأ نأ : ثلاثا عرفلا ( ىدهي نأ الإ ىدبي النممأ

 هنيلإ مث كيب م م مثيك ايحأت أتاوفأ متنكو هللا, نورفكت فيك .) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 معنلا لصأ نأ ىف خيرص اذهو ةيآلا رخخآ ىلإ ( ًاعيمج ضرأألا ىف ام كل قلخ ىذلا وه , نوعجرت

 هنأو معنلا رئاس اهبيقع ركذ ىلاعت هنإ مث ةايحلا ركذ امناف معنلا نم رك ذام لوأ ىلاعت هنآل ةايحلا

 عيمج نأ نيبو . بارُدلاو ةرخآلا ةايح ايندلا ةايح نم دوصقملا نأ نيبيل نينمؤملا رك ذ امنإ ىلاعت
 قلخ عفانملا قاخ [مةناحبس هنإ : ةنسلا لهأ لاقو : ةلزتءملا لوق اذه هب عفتنم وعفتنم نامسق قاخ ام

 عرفلا : :لعفي امع لأسي الو « راضلا عفانلا » هسفن ىمس اذهلو هيلع دال ضارتعا الو راضملا

 نيب ىوسو « نيدلا ةمعنو ايندلا ةمعنب نيفاكملا ىلع مهنأ لق لاغت هللأ نإ 5 ةلزتعملا تلاق : عبارلا

 فاطلاآلا نم رود-قملا ىف ناكام لكن آلف ةيئيدلا معنلا ىف امأ ؛ ةيويندلاو ةينيدلا معنلا ىف عيمجا

 رذع قبل فاكملاب هلعفي مل فطل ىلع ردق واذإ ةردقلا ىف لخاد ريغف هلعفي مل ىذلاو مهب لعف دقف

 دنعو اءندلا ىف محلصألا ةياعر بجي مثدنع نال ةصاخ نييدادغبلا لوق ىلعف ايندلا ىف امأو «؛ فلكملا

 اوفلت>ا مث ةرخالا َباَدَءلَو رانال رفاكلا قاخت ىلاعت هللا نإ : ةنسلا لهأ لاقو . بحجب ال نييرصبلا

 ةيدؤم تناك امل ايندلا ىف ةليلقلا معنلا هذ_ه لاق نم مهن ؟ ايندلا ىف رفاكلا ىلع ةمعن هلل له هنأ ىف

 ىولحلا ف ملا لعج نه ناف )2 اندلا ف رفاكلا ىلع ةمعل كاذ نكي م ةرخآلا ُّق مئادلا ررضلا لل

 ىلاعت لاق اذهلو « يظعلا ررضلا ىلإ اليبس كلذ ناكامل ةمعن ىولحلا لكأ نم لصاحلا عفتلا دعي م

 هنإ لاق نم مونمو ) ام اودادزيل مل ىلع اإ مهسفنال ريخ مك لق ان اورفك نيذلا ناس دق

 ركب ىأ ىضاقلا لوق وهو ايدلا ةمعتب هيلع معنأ دقاف نيدلا ةمعل رفاكلا ىلع معني ١ نإو ىلاعت

 سانلا اهمأ اي ) ىلاعت هلوق : اهد>أ ؛ هوجو هيلع لديو بوصأ لولا اذ هو هللا همحر ىنالفابلا

 الا اذار ضراللا ع لدءج ىذلا 0 وةك لعل ملبق نه نيذلاو مقلخ ىذلا بد اوديعا

 هلوق : اهيناث » قذزلاو قاخلا هش ىو مهنلا هذه ناكمل هتعاط لكلا ىلع بدك هنأ ىلع هينف ( ءاذب

 معنلا حرشو نانتمالا ضرعهىف كلذ ركذو هرخآ ىلإ ( اتاومأ منك و هللاب نورفكت فيك ) ىلاعَت

 لاكمال يل اب ( هلوق : اهتلاثو .٠ كلذ م 8 مهنلا كل ءىش ىلاعت هّلبأ نم مهيأإ لصي مل ولو

 م-نأ ىلاعت هللا نأ ىف خيرص صن اذهو ( نملاعلا ىلع مكتلضف أو مكيلع كمطأ/ى ا[ مجت انوكلذا

 ليئارسإ ىب اي ) هلوق اذكو رافكتلا نم اوناكو باتكللا لهأ مم كلذب بطاخلا ذإ رفاكلا ىلع



 ةيآلا « ىمعت اوركذا ليئارسإ ىبب اي د ىلاعت هلوق 9#

 ةبج ريغ ركشلا قاقحتسا ةبج نال ًاروظح هلعف ناك نإو ناسخإلاب زكشلا قحتسي نأ زوحب
 هماعنإب ركمشلا قحتسي قسافلا نأ ىرت الأ ؟ امبعامتجا ىف عانتما ىأف « باقءلاو مذلا قاقحتسا
 : لوقنف دحلا ريسفت ىلإ عجرنلو ؟كلذك آلا نوكي نأ انبه زوحيال لف هتيصعمب مذلاو
 ةبج ىلع ةلوعفملا : انلوقو , ةمعن نركحت نأ زو ال ةضحلا ةرضملا نآللف ةعفنملا : انلوق امأ
 هتبراج ىلإ نسحأ ناكوب لودفملا عفن ال هسفن عفن لعافلا دصقو ًاعفن ناك ول هنأللف ناسحإلا

 نكي مل هكلهل ًامومسم ًاصيبخ معطأ نك هعادتخاو زرض ىلإ هجاردتسا دارأ وأ اهلع حبريل
 تفرع اذإ . ةمعن تناك ريغلا لإ ناسحإلا دصق ىلع ةلرعفم ةعفنملا تناك اذإ امأف ةمعن « كلذ

 ىف رابنلاو ليللا ءان آانيلإ لصي ام.لك نأ ملعا : لوآلا عرفلا : اعورف هيلع عرفنلف ةمعنلا دح
 ةمعن نم 7 امو ) ىلاعت لاق ام ىلع ىلاعت هللا نم وهف ررضلا عفدو عفنلا نم رخآلاو ايندلا

 « قزرو قلخ نأ و اه. هللا درفت ةمعن : اهدحأ : هجوأ ةثالث ىلع ةمعنلا نإ مث ( هللا نف
 هيف قاخو ماعنإلا نم هنكمو معنملا قخو امةلخ نأب هريغ ةبج نم انيلإ تاصو ةمعن : اهناثو
 الإ  ىلاعت هللا نم ًاضيأ ةقيقلا ىف ةمعنلا هذهف « هيلإ هادهو هيلع هقفوو هتيعادو ماعنألا ةردق
 هللا وه ةقيقحلا ىف روكشملا نكلو « ًاروكشم دبعلا كلذ ناكهدبع دي ىلع اهارجأ ال ىلاعت هنأ

 نم هللا ركشي ال د مالسلا هيلع لاقو « هسفنب .أدبف ( كيدلاواو ىل ركشا نأ ) لاق اذهل « ىلاغت

 ىلاعت هللا نم ًاضرأ ىهو انتاعاط ةطساوب ىلاعت هللا نم انّيلِإ تلصو ةمعن : اهئلاثو « سانلا ركشي ال
 الإو راذعالا حاذأو الإ انادهو اهيلع انناعأو تاغاطلا ىلع انقفو ىلاعتو هناحبس هنأ الول 5

 ىلاعتو هناحبس لاق ام ىلع ىلاعت هللا نم معنلا عيمج نأ ريرقتلا اذه روظف ءاهنم .ىث ىلإ انلصو امل

 ىلع اهرص-واهدع نكمي الامهديبع ىلع ىلاعت هللا معن نأ : ىناثلا عرفلا ( هللا نف ةمعن نم مكب امو)

 تاذللاو عفانملا نءانيفعدوأ ام لكن آل كلذ نك<يال امو ( اهوصختنال هللا ةمعن اودعت نإو ) لاق |
 ىف ىلاعت هللا قاخ !هو راضملا عفدو عفانملا باج ىف اهلمعتسن ىتلا ءاضعاألاو حيراوجلاو اهب عفتنن ىتلا
 ىصاعملان ع هتيؤرب راجزنالا لصحي اه ملاعلا ىفدجو امو عئاصلا دوجو ىلع لدتسيو هب ذنلي ام ملاعلا

 عيمجو ةذللا ىلإ ةليسو نوكي ام وأ ةذللا ىه ةعفنملا نآل عفانم كلذ لكو هددع ىصحي ال ام

 ررضلا عفد ىلإ ةليسو وهو هب ذتاي ام لكو ةمعن هب ذتلي ام لك نأل كلذك ىلاعت هللا قلخ ام
 لدتسي نآل ملاص وهف رضالا ررضال ًاعفاد الو رضاخلا مفنلل ابلاج نوكي ال ىذلاو كلذك وبف
 ةيدبالا تاذللا ىلإ ناتليسو امهو هتعاطو هتفرعم ىلإ ةليسو كلذ عقيف ميكحلا عناصلا ىلع هب

 لقأ ىفام ديدعت نع ةرصاق لوقعلا تناك املو « ديبعلا ىلع معن هناحبس هناقولخم عيمج نأ تبئف

 اذهب حبصف مكحلاو عفانملا نم ملاعلا ىف ام لكب ةطاحإلا نكي فيكف مكحلاو عفانم لا نم اا
 ال امو ةيهانتم ريغ معنلا تناك اذاف . ليق ناف ( اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو ) ىلاعت هلوق ىنعم
 تمعنأ ىتلا ىتمعن اورك ذا ) هلوق ىف اهركذتب ىمأ فيكف دبعلا ق> ىف هب ملءلا لصح ال ىهانتإ



 ع ةيآلا «ىتمعن اورك ذا ليئارسإ ىبباي» ىلاعت هلوق

 ىدبعب | 0 00 اكن لا ىمعت أ 2 ليئارسإ ىف اب

 ِ رئد ةدهر سس تن« لس مرر هز

 >2“ ها ىابإو مكدوعب فوا
 _- نا ةمقنب ى1

 ليئارسا ىنبب ةصاخلا معنلا ىف لوقلا

 تاماعنإلا كذب اهبةع مث الوأ داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا لئالد ماقأ ال ىلاعتو هنا>بس هنأ معا
 مهجاجلو مهدانعل ًارسك دوهيلا فالسأ ىلع ةصاخلا تاماعنإلا ركذب اهيقع رشبلا لكل ةماعلا
 ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةوبن ىلع لدي ام ىلع اهيبنتو اهييسب مهمولقل ةلامتساو ةفلاسلا معنلا ريكذتب
 لامجإلا ليبس ىلع الوأ معنلا كلت مهرك ذ هناحبس هن 1 مي بيغلا نع ًارابخ] اهتوك كبح نم
 ىلع عرفو ( مكدبإ ا 2ىدبقل أ رقوأ و ميل تما قلا فن 151 ىب اي ) لاف

 ( مكعم كا 5 ك1 ا ) لاق سو هي هيلع هللا لص دمحمب نامإلاب سلا اهارخ ا“

 ًايناث لامجإلا ليبس 3 هنلا كلا مركذ مث ءهب ناميإلا نع 0 جلا رومآلا ركذب اهبقع مث
 مث « مهتافغ ةدش ىلع بلت ( كيلع تمعنأ ىتلا ىتمعن اورك ذا ليئارشإ ىبب اي ) ىرخأ ةرم هلوقب
 غلابلا بيهرتلاب ًانورقم ( نيملاعلا لع مكتلضفب ىنأو ) هلوقب غلابلا بيغرتلاب ريك ذتلا اذه فدرأ

 ديدعت ىف كلذ ددب م مث ةيآلا رخآ ىلإ ( ايش: سفن نَخ للف ىلا اموي اوةناو) هلو#ب

 نلل بيئرتلا نسح ىف ةيابنلا وه اذه نأ ديلا لمأت نمو ليصفتلا ليبس ىلع معنلا كلت
 ىف نآلا ملكتنلف ةمدقملا هذه انقَمح دق ذإو . عمتسملا بلق ىف داقتعالا ليص#و ةوعدلا ديري
 هللا نوءب ريسفتلا

 مكدهعل ف وأ ىدهعب أوفوأو مكيلع تمعنأ ىتلا ىتمعن اورك ذا ليئارسإ ىنب اي ل ىلاعت هلرق

 : لئاس“هف ذأ ملعا 6 نوبهراف ىانإو

 مههاربا نب قا نب بوقعي وه ليئارسإ نأ ىلع نورسفملا قفتا © لوآلا ةلأسملا ١

 كلذكو هللا وه « ليا » و دبعلا وه مهتغل ىف « ارسإ » نآل هللا دبع ليئارسإ ىنعم نإ نولوةيو
 ناسنإ ىنعم ىف ةيناريعلاب « ارسإ » نإ ليق : لافقلا لاق . هللا دبع ليئاكيمو هللا ددع وهو ليربج

 نم ةنيدملاب اوناك نيذلا دوريلا ةعامج عم باطخ ( ليئارسإ ىنب اي ) هلوقف هللا لجر لبق هنئاكف

 : ملسو هيلع هللا ىلص دم مايأ َق مالسلا هيلع بوقعي دلو

 نم مهنمو ريغلا ىلإ ناسحإلا ةبج ىلع ةلوعفملا ةعفنملا اهنأ ةمعنلا دح 4« ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةمعنلا نآل اذه اندز امنإو اولاق « ريغلا ىلإ ناسحإلا ةبج ىلع ةلوءفملا ةنسحلا ةعفنملا : لوقي

 هنآل ىبتعم ريغ ديقلا اذه نأ قدلاو ركشلا اهب قحتسي مل ةحيبق تناك اذإو ركشلا اهب قحتسي



 :ركلا::.ًاقكأو !وززقكا نيدلاو -. ىلا ارق "1
 هع 2 2 هد مز راسن لمالك ل ل لا اا 0 9 سس“ ع

 لهذت اهنورت موي ) هلوق نم صخأ ( ربك آلا عزفلا ممنزحي ال )هلوق نآل فيعض اذهو ميعنلا

 مهمامأ مهيلع فوخ ال : ديز نبا لاقو . ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ( تعضرأ امع ةعضرم لك
 ايندلا نع مهالسرمث . هنم ىلاست هللا مهنمأف ؛ توملا دعبامم تومب ىذلا ردص ىف مظعأ ءىث سيلف
 الف ىاده عبت نف ) هلوق : لبق ناف ؛ايندلا ىف مهتافو دعب هوفلخ ام ىلع ( نونزحي مم الو) لاقف

 مالا سيلو ةرخآلاو ايندلا ىف اقلطم نزهلاو فوذلا ىنن ىضتقي ( نونزخ مثالو مهيلع فوخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نينمؤملا ريغل (طوصح نم رثك أ نينمؤالل ايندلا ىف الصح امهنال كلذك
 ىأ هنأ عطقلا هنكمي ال نمؤملاف ًاضيأو « لثءالاف لثمالا مث ءايلوآلا مث ءايبنالاب ءالبلا صخ و
 لدتمالكلا نئارق انلق « لصاح ةبقاعلاءوس فوغ اضيأو لصاح ريصقتلا فون ىغيذي ا« تادابعلاب

 دجلا )ةنجلا اولخ د نيح اولاق مهنأ مع هللا كح كلذلو . ايندلا ىفال ةرخآلا ف أمهفن دارا نأ ىلع

 اما ارحل ةيلات اك انانغ كفذأ 21 (ةزاركتلا رقت انتر نإ نرد نع مذا ىذلا هلا

 . نآلا اهانلن ىتلا ىلاعت هللا ةمارك انتوفت نأ نم ايندلا ىف

 (نونزح مثالو مييلع فوخ الف ىاده عبت نف) ىلاعت هلوق : ىضاقلا لاق 4 ل عاق ةلأسملا زر

 : اويناثو «( ىاده عبت نق ) لاق كلذلف ءادتها الو تبثي دق ىدهلا نأ :اهدخأ . روما ىلع لدي

 لاطبإ : اهعيارو « ةنجلا قحتست ىدهلا عابتاب نأ :الاثو «ةيرورض فراعملا نأب لوقلا نالطب

 © قبلا اقنع نك قولت "نال

 ( نودلاخ اهيف مث رانلا بادكأ كتئاوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو ) ىلاعتو كرات هلوق

 لاقف متادلا باذعلا هل دعأ نم رك ذب هبقع نزحلاو باذعلا نم نمآلاب ىدحلا عبتم هللا دعو امل
 مئادلا باذعلا باعحأ مهف نجلا نم وأ سنإلا نم اوناكءاوس ( اننايآب اوبذكو اورفك نيذلاو )

 مدقت دّقف ؟ ال مأ امتاد نسح لوف هنسح ريدقتبو ال مأ نسح< له باذعلا نأ ىف مالكلا نا

 ةلادلا تارآلا رخآ انبهو ( ميظع باذع ملو ةواشغ مهراصبأ ىلعو ) هلوق ريسفت ىف هيف مالكلا

 وما معنلا هذه نإ ثيح نم ديحوتلا ىلع ةلاد ىهو مدآ 0 عيمج ىلع اهم هللا معنأ ىلا معلا ىلع

 ًاقفاوم 86 ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم نإ ثيح نم ةوبنلا ٍلعو ثدحم نم اهل دب الف ةثداح

 نم نإ ثيح نم داعملا ىلعو دحأل ةذيلت الو ملعت ريغ نم ليجنإلاو ةاروتلا ىف ًادوجوم ناكامل
 . قيفوتلا هللابو ةداعإ اهةلخ ىلع ردق ءادتبا ءاشاألا هذه قلخ ىلع ردق



 ا ةيآلا . ًاعيمج اهم اوطيها انلق : ىلاعتهلوق

 تردق نإف ىتئج نإ كلو_ةك « هبارجعم ىناثلا طرشلا : انلق ؟ لوآلا طرشلا باوجام

 ظ كيلإ تنسحأ
 سيلباو ةدحءاوحو دنحلاب طبمأ مالسلا هيلع مدآ نأ رابخألا ىف ىور ( ةيناثلاةل أمسملا ال

 . نابفصأب ةبجلاو لاممأ لع ةرصبلا نم عضو“

 هيف لخديف نابو ةلالد لكدنم دارملا ( اهدحأ ) هرجو « ىدهلا » ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هناك ءاو>و مدآ للعملات هللا ةمعذ مظع ىلع هي هيبأك هيقو؛ ىأ ىلع لرني مالك لكو لقعلا ليلد

 عم ةنجلا ىلإ ىرخأ ةرم ميدؤي امب مكيلع تمعنأ دقف ضرآلا ىلإ ةنجلا ن + مكتطبهأ نإو لاق
 هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ ضرألا ىلإ مالسلا هيلع مدآ طبهأ امل : نسحلا لاق . 53 ال ىذلا ماودلا

 كنيبو ىنب ةدحاوو كل ةدحاوو ىل ةدحاو . كدلولو كل ىمألا لكاهف لاصخ عبرأ مدآ اي

 تان تامع اذإف كل ىنلا امأو ؛ ًاديش ىف كرشت ال ىتدبعتف ىل ىلا امأ ء«سانلا نيبو كنبب ةدجاوو

 نأف سانلا نينو كبيب ىلا امأو. , ةباجلالا لغو ماعنلا:كيلمف كيو قنا تا امو ما كلل 1

 ءايبن آلا ىدحلا نم دارملا نأ ةيلاعلا ىأ نع ىورام ( اهيناثو ) هب كربحصي نأ بحت امب مهحصت

 اذهف ةلمجابو هتيرذ مهو مدآ ريغ ( ىده ىنم مكنيتأي امإف ) هلوقب بطاخما ناكول مي امإ اذهو

 ريغ نم ءاينآلا وهو نيعم ب ىدهلا صيصخن و مدآ ةيرذب نيبطاذلا صيصخت بجوي لبوألا

 . صيصختلا اذه ىلع لد ليلد

 مزلي أم ىلع مادقالاب المعو ًايلع هقحي هاده عبتا نم نأ نيب ىلاعت 6 ةلأسملا ١

 عمجب اهراصتخا نعم هلا هذهو نز> الو ا,ف فو ال لاح ىلإ ريصي هن اذ مرحب امع ماجحالاو

 ةيلقعلا ةاداللا عب 3 * ماعنإلا هيف لخد ( ىده ىنم مكنينأب ؛ أمإف ( هلوق نآل ىناعملا نم ًاريثك افهم

 هلوق عيمجو «ن . تح كلا هوجوو لقعلا نم هب الإ كلذ مت > الام عيمجو ناي ءلا تادايزو ةيعرشلاو

 كلذ عمجيو امم لمعلاو اهنم فراعملا جاتنتساو اهيف 3 اأو ابقح ةلدآلا لمأت ( ىاده عبت نف )
 نآل هءالوال ىلاعت هللا دعأ ام عيمج ( نونز ر< مثالو مييلع فوخ الف ) هلوق عمجو فيلاكتلا لك

 تاذالا لك ىلإ لوصولا ىضتقي نزلا لاوزو تافألا عيمج نم ةمالسلا نمضت فوخلا لاوز

 ىغيني ام بلط ىلع مدقم ىغيني الام لاوز نآل نزحلا مدع ىلع فرلا مدع مدقو تادارملاو

 الو ثعبلا دنع الو رب-قلا ىف فوخ هقحاي ال ىلاعت هللا عاطأ ىذلا فاكملا نأ ىلع لدي اذهو

 هللا لاق كطارصلا دنع الو نيزاوملا بصن دنع الو بتكلا رياطت دنعالو فقوملا روضح دنع

 موق لاقو ( نودعوت منك ىذلا 53 اذه ةكئالللا مهاقلتتو ربك آلا عزفلا مهنزحب ال ) ىلاعت

 ىلاعت هلوقل نينمؤملا ىلإ اضيأ لصت قاسفلاو رافكلا ىلإ لصت ايةمادقلا لاوهأ نإ : نيملكتملا نم

 اوراصو لاوهآلا كلت تفش كنا اذاف اضيأو ( تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت اهنورت موي )
 نم هدحي ام ذاذتلالا ىف ادئاز ناكامبر لب ؛ نكمي مل نكمدقتا» راص هللا ناوضرو ةنجلا ىلإ



 ةآلا . ًاعيمج اهنم اوطيها اناق : هلو سف
 مقارب رج يعصي رلى | ع "6 عرس سب ىلا ياي أ ع

 فو ال ىاده عبت نق ىده ىم مَن اما اعيمج امنه و رطضأ انلق

 دم 00 7 مداد هور اس

 «7» نونزح مالو مويلع

 : لوقي سراح نب دم<أ ناكو . ةيصعملا ةوالح قاذ متاعاطلا ملأ ندبلا ةقاذإ ( سداسلا )

 بوتكم ناويدلا ىف بنذلا نإ بونذلا بحاص اي « بونت نأ كل نأي ملأ بونذلا بحاص اي
 . بولطم بونذلاب ًادغ تنأ بوثذلا بجاص اي ؛ بوركم ريقلا ىف اهب تنأ بونذلا بحاص !ه

 واع عم ةبوتلا نع نغتسي مل امل مالسلا هيلع مدآ نأ : ةيآلا و ( ةيناثلا ةدئافلا ١

 :كللذن لوأ نم دحا ولا هناش

 انو ًاضيأ انا هيبذت هتلز ىلع ءاكبلا نم مالسلا هيلع مدأ 0 ربظ ام نأ 2 ةثلاثلا ةدئافلا 0

 ىلإ ايندلا لهأ ءاكب عمج ول « لاق هنأ متلي هللا لوسر نع ىور مالسلا هيلع مدآ نم ءاكبلاب و

 ءاكب ناكل حو ءآكب ىلإ دواد ءاكبو ايندلا لهأ ءاكب عمج ولو ٠ رثك أ دواد ءاكب ناكل دواد ءاكب

 ىلع مدآ ءاكب ىلإ مالسلا امهيلع حون ءاكبو دواد ءاكبو ايندلا لهأ ءاكب عمج ولو ؛ رثك أ حون

 « رثك أ مدآ ءاكب ناكل هتئيطخ

 تناك امهنأل ءاوح ةبوت نود مدآ ةبون رك ذب ىلاعت هللا ىنتك | امنإ 4 ةعساتلا ةلأسملا )ل
 ( انسفنأانملظ انبر لاف ) هلوق ىف اهرك ذ دقو « كلذل ةنسلاو نآرقلا ىف ءاسنلا رك ذ ىوط (6 هل ًاعبت

 فوخ الف ىاده عبت نف ىده ىنم مكنيتأ, امإف ًاعيمج اهنم اوطبها انلق ١) ىلاعتو كرابت هلوق
 لانس هيف © نونزحي مثالو مهيلع

 ىتابجلا لاق ( لوألا ) نيهجو طورملاب ىمآلا ريركت ةدئاف ىف اورك ذ « ىلوألا ةلأسملا ١
 اذهو ضراللا ىلإ ايندلا ءامس نم ىتاثلاو ايندلا ءامس ىلإ ةنجلا نم لوالاف ىناثلا ريغ لوآلا طوره لا

 ناك ولف ( رقتسم ضرألا ىف كلو ) لوألا طورهلا ىف لاق هنأ ( امهد>أ ) نيهجو نم فيعض
 رقتسم ضرأآلا ىف كلو ) هلوق رك ذ ناكل ىناثلا طوبملاب لصح امتإ ضرآلا ىف رارقتسالا

 !او ( اهنم اوطبها ) ىناثلا طوبهلا ىف لاق هنأ ( امهنناثو ) ىلوا ىاثلا طوبطلا بيقع ( عاتمو

 ريركستلا نأ ( ىناثلا هجولا ) ةنجلا نم ىناثلا طورهلا نوك ىضتةي كلذو . ةنجلا ىلإ دئاع ( امنم ) ىف

 انإبب اهل لوو مدآ نأ وهو نيمجولا نيذه نم ىوقأ ثلاث هجو هيف ىدنعو ديكمأتلا لجال

 فيني ناك انك هل 21١ مالا نأ اميبلق ىف عقوو طوب رهاب مالا دعي اياتق“ طوحلاب !مأ ةلؤلاب
 اييلعيل ةيناث ةرم طويحلاب اللا ىلاعت هلل | أفا وشاب شالا 3 قبال 51 3 دعف ةلزلا

 دعب قاب طوبطلاب مالا لب اهلاوزب لوزب ىتح ةلزلا باكت را ىلع ءازج ناك ام طورهلاب سمآلا نأ
 ليق نإف ( ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ) هلوق ىف مدقتملا دعولل ًاقيةحت ناكهب سمالا نآل ةبوتلا



 "و ةيآلا « هبر نم مدآ قلتف » ىلاعت هلو

 هل نأ ىدبع ملع هير لاقف ىل رفغاف ابنذ تينذأ ىفإ بر اي لاقف ًانذ باصأ دبع نإ » مالسلا
 ىنإ بر اي لاقف . رخآ ًانذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكم مث « هل رفتف هب ذخأيو بنذلا رفغي ابر
 مث « هل نفخف هب ذخأيو بنذلا رفخي ابد هل نأ ملع ىدبع نإ هير لاقف ىل هرفغاف رخآ انذ :كتذإ
 ىدبع ملَع هبر لاقف ىل هرفغاف رخآ ًانذ تبنذأ بر اي لاقف رخآ ًابنذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكم
 حيحضلا ىف هاجرخأ « ءاش ام لمعيلف ىدبعل ترفغ هبر هل لاقف هب ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ
 نيعبس مويلا ىف داع ولو هللا رفغتسا ىرم رصي ىل» مالسلاو ةالصلا هياع لاق لاق ركب بأ ( ذي )
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ًائيش مكتمتك تنك دق لاق بويأ وبأ ( حي )ةم

 « مهل رفغيف نورفغتسيف نوبنذي ًاقلخ ىلاعت هللا قال نورفغتستف نوبنذت نأ ال ول » لوقي
 هيلع لجر لبقأ ذإ ملسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر دنع نحن اهنيب : هللا دبع لاق ( طي ) ملم هاور

 تاوصأ اهيف تعمسف رجش ةضيغب ثررم ىنإ هللا لوسر اي لاف هيلع فتلا دق ءىث هدب ىفو ءاسبك

 ام تفشكف ىمأر ىلع ترادتساف نبمأ تءاخ ناسك ىف نوتعضوف نوتذخأف رئاط خارف

 نوعض مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ىعم نوف اسك ىف ًاعيمج نهتففلف نوفأ نولع تعقوف نونع
 ءامخارفب خارفألا مأ ةمحرل نوبجعتأ مالسلا هيلع لاقف نوموزل الإ نومأ تبأف نهتعضوف كنع

 لج رعد اني قلاب يقعن ىدلارت لاق" هدو هي وسقن يدلل . لاش تارا معن اولاق
 نوعم نومأو نوتذخأ ثيح نم نوعضت ىتح نب عجرا اهخارفب خارفالا مأ نم هدابعب محرأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر رذ ىنأ نع ىالوخلا ملم ىفأ نع ( ك ) « نمم عجرف
 ىسفن ىلع لظلا تهرح ىفإ ىدابع اي ) لاق ىلاعتو هناحبس هللا نع مالسلا هيلع ليربج نع ملسو
 بونذلا رفغأ ىذلا انأو راهنلاو لبللاب نوتات مكنا ىدابع اي . اوملاظت الف مكنيب نوضح د

 , مكمعطأ قومعطتساف هتمعطأ نم الإ عّئاج ملك ىدابعاي ؛ كل رفغأ ىنورفغتساف ىلابأ الو
 مسنإو مكرخآو مكلوأ لأول ىدابع اي «مكسك | وسكستساف هتوسك نم الإ راع مكاك ىدابع اي

 مكر خآو مكلوأ نأ ول ىدابع اي , ًائيش ىكلم ىف كلذ دزي مل مكنم لجر ىلا بلف لع اوناك مكنجو

 ملوأنأ ول ىدابع ا« ًائيش ىكلمنم كلذصقني م مكنم لجر رخأ بلق ىلع اوناك مكنجو مكسنإو

 صقنب ل لأس ام مكنم ناسنإ لك تيظع أفق ولأسف داو نيعضق وعدا مكنجو مكسنإو : 1

 ىه امإ ىدابع اي ةدحاو ةسمغ طيخلا هيف سمغي نأ رحبلا صقني امالإ ًائيشث كلم رم كلذ
 لاق « هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف ًاريخ دجو نف مكيلع اهظفحأ مكللاعأ

 نونلا وذ لّدسف راثآلا امأو : هل ًاماظعإ هيتكر ىلع ادج تيدحلا اذهب ثدح اذإ سيرذإ وبأ نآكو
 كرت ىلع مزعلا ( ىناثلا ) ىضم ام ىلع مدنلا ( نهلوأ ) ةتس ناعمل عماج مسا اهنإ : لاقف ةبوتلا نع

 ءادأ ( عبارلا ) ىلاعت هللا نيبو كنيب امف اهتعيض ةضيرف لك ءادأ ( ثلاثلا ) لبقتسملا ف بونذلا
 مرسلا نم تبن مدو محل لك ةباذإ ( سءاخلا ) مهضارعأو محلاومأ ىف نيقولخملا ىلإ لاظملا

 6م رخل وو
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 ىلاعت هللا ىلإ هبلقب البقم ًائات ءاج ةمحرلا ةكتالم تلاقف باذعلا ةكتالمو ةمحرلا ةكئالم هيف
 لاقف مهنيب طسوتو ىدآ ةروص ىف كلم مهاتأف طق ًاريخ لمعي مل هنإ باذعلا ةكئالم تلاقو
 دارأ ىلا ضراألا ىلإ ىفدأ هودجوف هوساقف هل وهف ىنذأ ناكا_ههسأ ىلإف نيضرألا نيب ام اوسيق
 كنإ] براي لاق سيلبإ نأ انغلب : ىفانبلا تباث ( اي ) ملسم هاور « ةمحرلا 20الم هتضرقف ريشب

 تالعج ( ىلاعتو هناحيس هللا لاف هدلو ىلعو هيلع ىطلسف ةوادع هئيبو ىنيب تاءعجو مدآ تقةاخ

 قدز بر لاق ةرشع كل دلو الإ مدأل داو دلوي ال لاةف فدز بر لاقف كل نك اسم ممرودص

 لاوماآلاف مهك راشوكلجرو كليخ مهيلع باجأف ) لاق ىدز بر لاق مدلا ىرجم هنم ىرجت لاق
 تاعجو سيلبإ تقلخ كنإ براي : لاقف ىلاعت هبر ىلإ سيلبإ مدآ اكش اهدنعف لاق ( دالوألاو

 داوي ال ىلاعت هللا لاقف ؛ كب الإ هقيطأ ال انأو ىتيرذ للعو ىلع هتطاسو ءاضغبو ةوادع هنيبو ىنيب

 الاتش يسوي سالالاق:قاقو بو'لاق# ءاوسلا“ ءافازقأ نم هناظفح< نيدك-ام هب تاكوالإ دلو كل

 ىرءشالا ىدوم وبأ كس ( 6 رغرغل ملام ةيوتلا كدلو نم دِخأ نءعدلجتأ ال لاق قدز هةفرو لاق

 بوتيل راهلابو راهلا ءىسم بوتيل ليللاب هدي طسبي ىلاعت هللا نإ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : لاق

 هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ( جي ) ملسم هاور « اهبرغم نم سمششلا علطت ىتح لسيللا ءىسم

 نأ ءاش امب هنم هللا ىنعفن اعيد ملسو هي هيلع هللا لص هللا لوسر نم تعمس اذإ تنك : لاق هنع

 قدصو ركب وبأ ىنادحو « هتقدص ىل فلح اذاف هتفلحتسا هبادعأ نم دحأ ىنثدح اذاف ىنعفني

 1 ا يلا ينج نمنام 2 كوشي ملسو هنيلع هللا ىلسص هللا لوسر تعم : لاقي ككن زم

 ةشحاف ولعف اذإ نيذلاو ) از « هل رفغ الإ ىلاعت هللا رفغتسيف نيتعكر لصيف موقي مث * رورطلا

 دنع دعاق انأ انيب : لاق ةمامأ وبأ ( دي ) ٠ ( مهونذل اورفغتساف ) هلوق ىلإ ( مهسفنأ اوءلظ وأ
 لاق ىلع هقأف ًادح تبصأ هللا لوسر اي لاقف لجر هءاج ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لصف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لخدف ةالضلا تميقأو كلذ لثم لاقف داع مث هنع ض رعأف

 لوقيو هعبآي لجرلاو م-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىشمأ تنكسف همامأ وبأ لاق جرخ مث

 تأضو: كتيب نم تجرخ نيحسيلأ » مالساا هيلع لاقف « ىلع هقأف ًادح تبصأ ىنإ هللا لوسراي
 لاق هللا لوسراي لب لاق ؟ ةالصلا هذه انعم تدهشو لاقلوسر اي لب لاق ؟ءوضولا تنسخأف
 ىنلا ىلإ لجر ءاج : لاق هللا دبع ( هي ) لس هاور « كبنذ لاق وأ كدح كل رفغ دق هللا ناف

 نودءام تبصأ ىنإو ةنيدملا ىصقأ نم ةأرما تجلاع ىفإ هللا لوسراي لاقو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 درب لف « كسفن ترتس وا هللا كرتس دقل رمع هل لاقف « تدش ام ىف ضقاف اذ انأ ابف اهسمأ نأ
 هيلع التو ملسو هيلع هللا لص ىننا هاعدف قلطناف لجرلا ماقف ًائيش ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر

 دحاو لاقف ( تائيسلا نيهذي تانسحلا نإ ليللا نم ًافلزو راهنلا فرط ةالصلا متأو ) ةيآلا هذه
 هيلع لاق لاق ةزيره وبأ (وي ) ملسم هاور ةماع ساذلل لب لاق ةصاخ هل اذه هللا ىن اي موقلا نم
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 مكبد ىلإ اوبوت : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق رمع نبا نعو ( ج ) ةرم نيعبس مويلا ىف داع نإو

 لزنأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع لاق لاق ةريره وبأو ( د ) ةرم ةثام موي لكى هيلإ بوتأ ىنإف
 هللا نم مكنع ىنغأ ال هللا نم كسفنأ اورتشا نشيرق رشعماي .» ( نيبرقآلا كتريشع رذنأو ) هيلع
 كع ىنغأ ال هللا لوسر ةمع ةيفص اي ًائيش هللا نم كنع ىنغأ ال بلطملا دبع نب سايعاي ًائيش
 محيحصلا ىف هاجرخأ « ًائيش هللا نم كنع ىنغأ ال تئشام ىنيلس دم تنب ةمطافاي ًائيش هللا نم
 « ةرم ةئام مويلا ىف هللا رفغتسأف ىلق ىلع ناغيل هنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (*:)

 ىف ضرع ىذلا قيقرلا ميخلاكوهو ةيطغتلا ضعب هيطغيف باقلا ىشغي ءىث نيغلا نأ لعاو

 اهدحأ تاليوأت ثيدحلا اذهل اوركذ مث , اهتوض لاك عنمي نكللو سمشلا نع بجحي الف وجلا

 رك ذ اذإ ناكف مهبيصي امو فالخلا نم هدعب نم هتمأ ىف نوكي ام ىلع هيبن علطأ ىلاعت هللا نأ

 ةلاح نم لقتني ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :اهيناث و . هتماأل رفغتساف هبلق ىف مغ دجو كلذ

 هقحلي ناكىذلا ركسلا نع ةرابعميغلا نأ : اهثلاثو ؛ كلذل رافغتسالا ناكذ ىلوالا نم عفرأ ةلاح ىلإ
 وحصلا كلذ نم رافغتسالا ناك و>صلاىلإ داع اذاف ةيلكلاب هسفن نع ايناف ريصي ىت> ةيملا قيرط ىف

 تارطخللا نع كلفني ال باقلا نأ رهاظلا لهأ ليوأت وهو : ابعبارو : ةقيقحلا بابرأ ليوأت وهو

 رطاوخلا كلت عفد ىف ىلاعت برلاب نيعتسي ناكف تادارإلاو لوملا عاونأو تاوهمثلاو رطاوخلاو

 وه هنإ ( احوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت ) ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر رمع لاق لاق ةريره وبأو (و )

 وههنع هللا ىضر دوءعسم نبا لاقو ؛دوعي الو هب لمعي نأ ديري الو بوي مث بنذلا لمعي لجرلا

 نع ًايك اح ملسو هيلعهللا لص هللا لوسرلاق ( ذ) أدبأ هيلإ دوعي ال نأ ىلع مزعيو بنذلا رجه نأ

 سعب اهوبتك اف املمع نإف ةنمس> هل اهوبتك اف ةنسحلاب ىدبع م اذإ » هتكاللل لوقي ىلاعت هلل

 سم هاور « ةنس> هل اهوبتتك اف بكرت نإف ةدحاو ةئيس اهربتك اف املمعف ةئيسلاب م اذإو اهلاثمأ

 لاقف ؛وفءلا مركحاي : لوقي وهو مالسلا هيلع ميهاربإ عم مالسلا هيلع ليربج نأ ىور ( ح)
 ( ط ) ةنسح اهبتكيو ةئيسلا نع وفعي نأ لاق ليربجاي ال لاقف ؟ وفعلا حرك ام ىردت وأ ليربج

 ىلاعت هللا لاق ريذلاب همتخو ريخلاب هرامن لوأ حتفتسا نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةريره وبأ

 . « بونذلا نم كلذ نيب ام ىدبع ىلع اوبتكنت ال ةكئالملل

 لجر مكحاب نميف ناك» مالسلاو ةالصلا هسيلع لاق لاق ىرد-خلا ديعس ىفأ نع (ى)

 لدتق دق هنإ لاقف هاتأف بهار ىلع لدف ضرآلا لهأ ملعأ نع لأسف ًاسسفن نيعستو ةعسآ لدتق
 لهأ ملعأ نع لأس مث . ةناملا ليكف هلتقف ءال لاقف ؟ ةبوت نم لتاقلل لبف سفن نيسعتو ةعسآ
 نمو معن لاقف ؟ ةبو: نم ىل لدهف سفن هئام لدتق هنأ لاسقف هاتأف ماع لجر ىلع لدف ضرآلا
 مهعم هدسبعاف ىلاعت هللا نودبعي ًاسان اهب نإف اذكو اذك ضرأ ىلإ قاطنا ةبوتلا نيبو كنيب لوح

 تمصتتخاف توملا هاتأف قيرطلا فصن ىنأ ىتح قلطناف ءءوس ضرأ اهنإف كضرأ ىلإ عجرت الو
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 باج لجالل بحي نأ زوي ال لعفلا نال طقف عفانملا وه ىذلا باوثلا دوعل بحت نأ زوحيال
 بابسأ دحأ راص ىلاعت هللا ىبمصع امل مالسلا مهيلع ءايبنالا لب لفاونلا بجت ال ام عفانملا

 : ةريدص مهيصاعم تناكذإو لاحدعب "لاح ةيوتلا 3 مويلع ديدشتلا م6مصع

 بوأ لاق, اك بوت لاقي ةبوالاكعوجرلا ةبوتلا لصأ : لاغقلا لاق ( ةسداسلا ةلأسملا م

 مرتك باوتو بئات وهف اباتمو ةبوتو ا موف ( بوتلا لباق ) ىلاعت هللا لاق

 عد لوف بات اذاف هبر ند براملا ىعم ف وف لص اع لك نال هير لل ع ىنعملاف ديعلا ام

 فصو اذإو هديع نع ض رعءم لاك ةلادلا هذه ف برلاو هير ىلإ بات لاقيف هةبر ىلإ هب ره نع

 ةلصلا ىف فالتخالا عقو ببسلا اذلو هلضفو هتمح رب هدبع لع عجر هنأ ىنعملاف ىلاعت برلا اهم

 عمطقيف سيئر ةمدخ لجرلا قراشي دقو هذبع ىلع برأا قو هير ىلإ بات دسيعلا ف ليقف

 هناسحاب هيلع داع ريمآلاو يفعل نإ داع ناللف لاقيف 2( هئمدخ عجأري مث داع هفورعم نسا

 باوشلا اهلع هللا نأ - ممر 0 نيوج وب نوك ةبوتلا لودق : لوقنف لو تفرع اذإ 34 هفورعمو

 . ةبوتلا ببسب هب ونذ رفغي ىلاعت هنأ : ىناثلاو « كلذ هب داري ةعاطلا لوبق نأ اك مبظعلا

 نم كلذو ةبوتلا لوبق ىف ةغلايملا باوتلاب ىلاعت هللا فصو نم دارالا 4 ةعباسلا ةلأسملا م

 راذتعالا لبقي هنإف هيلإ رذتعا مث ناسنإ هيلع ىنج ىّتم ايندلا كولم نم ًادحاو نأ لولا« نيوجو

 2 رذعلا لوبق نم ةحلم هعبط نك هلق ل هناف ير لع راذدتءألا لو ةيانجلا لإ داع اذإ مش

 5 عبط ةقر ىلإ عجرب سمالل ال ةبوتلا لقي ام هناف كلذ فالخب هناف ىلاعتو هناحبس هللا امأ

 ةعاس لك فاكملا ىصع ولف لضفتلاو ناسحإلا ضحن اولبقي اسك] لب ررض عفد وأ عفن بلج
 هوت ليقيو كفاذ لو 5 هل رقخإ ىلاعت هلأ ناكل ليوطلا رمعلا ةلاخلا هذه ىلع قاف بات م

 نوروت., نرذلا نأ د فاثلا 1: ل وق ىلاعت هنأت, تنصرف .ةيزوتلا لوقف اةغلاببلل .اقتنس لاعق ءراصق
 لوبق ناك اكو 3 كلذ ُْق ةغلابملا قحتسا عيمجأ ةيو5 لبق ذاف مثددع ريك هتاف لاعت هللأ لإ

 هسفن فصو ةمحرو ةمعنل همر نم باوثلا ناكو باوثلا لوصح ىضطتش باقعلا ةلاذإ ٍَئ ةبوتلا

 . ميحر هنأب ًااوت هنوك عم

 الغتشم ديعلا نوك نأو ديال ا اعادحإ : دياوف ةيالا هذه ىف 4 ةنماثلا ةلأسملا 0:

 ىور )١( ثيداحألا امأ «راثالاو ثيداحالا نم كلذ ىف درو امل «ناوأو نيح لكف ةبوتلاب

 مث بنذي مث رفغتسي مث بنذب ل جرلا نع هنع هللا ىضر ًايلع نينمؤملا ريمأ لأس الجر نأ
 رساخلا وه ناطينشلا َن وكن ىد ًادبأ رفغتسإ نينمؤملا بأ لاف رفغتسا مش بنذي مث رفغتسإ

 ( ب ) لعفاف اهنم صاختتو ةطرو ف هد رطت نأ تردق املك: ىلع لاقو « هعم ىل ةفاط ال لوٌقيف

 رفغتسا نم رمي مل لهو هيلع هّللأ ىلص هلبأ لوسرلاق لاق هنع هلأ ىخكر قيدصلا و ل ىورو



 ل ةيآلا ٠ تاك ةير نم مدآ قلتف : ىلاعت هلوق

 نوكيف همزا اي ةبوتلاب ىنأ هنأب عطقلا ىلإ هل ليبس الو ةبوتلاب رومأم هنالف قافشألا امأو ةيصعم
 فوخ نزو ول » مالساا هيلع لاقو ( هبر ةمحر اوجريو ةرخآلا رذحي ) ىلاعت لاق اذهلو ًافئاخ
 هنأ الإ قيقحتلا ف لخدأو نيبأ هللا همحر ىلارغلا مالك نأ 2 وي الدتعال هداجؤو نمل
 هنم ردصص لعفلا كلذ نأب معلا عم ًارريض ىنالفلا لعفلا نوكب معلا نأ وهو لاكش] هيلع هجوتي
 لصح ام ىفالت ةدارإو لابقتسالاو لاحلا ىف كرتلا ةدارإ بجوي ملأتلا كلذو باقلا ملأت بجوي

 الخاد كلذ نكي مل ًايرورض ًايترت ضعبلا ىلع ًابترم ءايشألا هذه ضعب ناك اذإو ىضاملا ىف هنم

 ليف الإ ند ل عسولا ىف لخادلا نأ لصاخحلاو . هب ارو نركب نأ لاجتساف هتردق تخ

 ًاضيأ سيل ملعلا ليصحت :لوقي نأ لئاقل نكل « ليبس هيلإ رايتخالا سيلف هادع ام امأف ؛ ؛ علا
 كلذ ىلع ةمدقتم تامواعم ةطساوب الإ نكي ال. تالورجلا ضعبب ملعلا ليصحت نآل عسولا ىف

 ةمدلتسم نركب نأ امل لروع) كلذ باستكا ىلإ اب لسوتملا ةرضاحلا مولعلا كلتف ؛ 59 ورجملا

 هب لسوتملا ىلع هيإ] لسوتملا بترت ناكلوآلا ناك نإف . ةمزاتسم نكت موأ لوبجلا كلذب ملهلل
 لووجمابولطملا جاتنةسانكيمل ىناثلا ناك نإ و ؛ رايتخالاو ةردقلا ىف الخاد كلذنوكي الف ًايرورض
 ىف اهميلست نم مزلي لاح نوكت نأو دب ال ةبيرقلا تامدةملا نآل ةرضاحلا تامولعملا كلت نع

 نإف . ةجيتنلا كلتل ةجتنم تامدقملا كلت نكت مل كلذك نكت مل اذاف « بولطملا مياست نهذلا

 اهب لصوتلا ةيفيك نأ الإ نهذلا ىف ةرضاح تناك نإو تامدقملا كلت : لاقي نأ زوحب ال ل لق

 كلت ملعلا تامدقملا كل ملعلا نم مزاي ال مرج الف « نهذلا ىف ةرضاح ريغ ةجيننلا كلت ىلإ

 نم وأ تايبدبلا نم نوكي نأ امإ ةجيتنلا كللت ىلإ اهب لصوتلا ةيفيكب معلا انلق . ةلاع ال ةجيتتلا

 ىف لوقلا ناك تايبسكلا نم ناكنإو ؛ هعسو ىف نكي مل تايهيدبلا نم ناكناف ٠ تايبسكلا
 ريصي لأ ل] ىضش "وأ لاحم وهو لسلستلا ىلإ ىف نآ اما ؛ كو ل] قالت هناسق |3301

 : ملعأ هللاو روك ذا روذحلا دوعيف همزاول نم

 ةريغص ةيصعملا هذه تناك اذإ :لاقف هسفن رابجلادبع ىضاقلا لأس 4 ةسماخلا 0
 (١)دحب مل ىصع دق هنأ لع ىتم فاكملا نآل همزلت اهنإ لاق ىلع ابأ نأب باجأو ؟ ةبوتلا مزات فيكف

 هتقرافم م من : الف حيبق 02 5ك عا نيك نوك نأ نم عنامالو (0 رات# وهو دعب أمف

 اهركذ 1 ءاوسو ةريبك وأ ةريغص ةيصعملا تناك ءاوس ةمزال نذإ ىبف « ةبوتلاب الإ حيبقلا اذهل

 رارصإلاو ةبوتلا نم ىصاعلا واخ نأ زو هن اف ماه وبأ انآ: بني مل وأ لبق نم اهنع بانت دقو

 ةبجاو نوكست نأ بحي لب هجولا اذمل ءابيبنألا ىلع ةبجاو ةبوتلا نوكست نأ حصي ال لوقيو

 امإو ؛ةبوتلاب ناصقنلا كلذ دوعيف مهاوث صقن دق ةريغصلاب نآل بجت نأ امإف ؛ لالخ ىدحإل

 عم ةبوتلا بوجو نم دب الف ناكمإلا دنع ًايجاو كرتلا ناك اذإف' ؛ كرتلا ةلؤنم ةلزان ةيوتلا نآل

 ةبوتلا نآل هلوق ىلع ح صاللا وه اذهو عمسلا ةمج نم مهلع ةبوتلا بجي لاق ارو ناكملا مدع

 + ٍراتخم وه الإ ١ باوصلا يلعلو موبفم ٍريغ لصألا ىف ام ىلع ةرابعلا ىنعم 8 ١) «دعي مل١ باوصلا لعلو لصآلا ىف اذكه



 ةيآلا . تاكهبر نم مدآ قلتف : ىلاعت هلوق 2

 ةشئاع تلاق ( امسماخو ) ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ىلع بتف ىسفن تءلظو ًاءوس تامع كدمحبو
 ىلص ايلف ءارَخ ةورر دموي تيبلاو )2 عم تييلاب فاط مدآ ىلع بود نأ ىلاعت هّللأ داطأ ل

 ىنطعأف ىتجاح ملعتو ىنرذعم ليقاف ىينالعو قرد ملعت كنإ موللا . لاقو تيبلا لبقتسا َنيعكَر

 لعأ تح ًاقداص ًآنيقيو ىلق رشابي ًاناهإ كلأسأ ىفإ ميلا . ىلونذ ىل رفغاف ىسفن ىف ام لعتو ىلؤس
 ترفغ دق مدآ اي : مدآ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف . ىل تمسق امب ىضرأو ىل تدتك ام الإ ىنبيصي نا هنأ

 هينذ ترفغ الإ 4 ىن وعد ىذلا ءاعدلا اذهب ىوءديف كرد م يان ىستأي قلو كينذ كإ

 1 اهديرب ال وهو ايندلا هنءاجو هيذيع نيب نم رّقفلا تعزنو همومغو همرره تفشكو

 لاحو لع ةبتزتم رومأ ةثالث نم ققحتت ةبوتلا : هللا حر ىلازغلا لاق 4« ةعبارلا ةلأسملا ١
 ًاياحجيإ ثلاثلل بجومقاثلاو؛ ىتاثلل بجوم لواآلاو : ثلاث لمعلاو ناثلاخلاو لوأ ملعلاف « لمعو
 اح ةركلو ررطلا نف تنذلا ىف امزقف رعم وف ملعلا امأ ؛ توكلملاو كلاما ىف هللا ةنس هتضنقا
 باسإ باقلا ملأت ةفرعملا هذه نم لصح 00 ةفرعم كاذ فرع اذاف 5 برا ةمحرو دسيعلا ناد

 فكيمأت هتيج ْنِم لعشي هتاف ناكاذاف ٠ ملأت بور لا تاوفب رعش امهم بلقلا نافذ بودحلا تاوف

 نإ مث , ًامدن فسأتلا كلذ ىمسف تاوفلا كلذل ًاببس ناك ىذلا لعفلا ىلع بوبحلا تاوف ببسب
 اهقلعت امأ « ىضاملابو ليقتسملابو لاحلاب قلعت الو ةمزاج ةدارإ هنم تاص> دك أت اذإ ملآلا كلذ

 توكغملا لعفلا كلذ كلا ىلع مزعلاف ليقتمالاب امأو هل اسلم ناك ىذلا بذلا كرترف لاحلاب

 وه ملعلاف « ربجلل الباق ناكنإ ءاضقلاو ريجلاب تافام ىف البف ىضاملاب امأو رمعلا رخآ ىلإ بوبحبلا

 نيقيلا اذبف هكلهم موع بونذلا هذه نأب ماتلا نيقيلا هب نضأو تاريخلا هذه علطم وهو لواللا

 اع راص هنأ نامالا رون قارشإب رصيأ ثيوح باقلا 4ب ملأتيف مدنلا ران بجوبيرونلا اذ-هو رون

 ىأرف باحسلا عابشقناب هيلع رونلا علطيف ةيلظ ىف ناكدقو سمشلا رون هيلع قرشي نذ هبوب نع

 ضايهمتنالل هتدارإ نارينلا كلت نم ثعيذتف هباق ف بحلا نارين لعتشتف كالحلا لع ف ا د هيوم

 ناعم ةثالث ىذاملل ىفالتلاو لايقتسالاو لاا ىف كرتلاب قاعتملا دصقلاو مدنلاو معلاف ,كرادنال

 ىدم ىلعةبوتلا مسأ قلطي م انك ابعوم ىلع ةيوتلامسا قلطإ و : ةبوتلا ىلع ] لوصحلا ّق ةبنرثم

 مالسلاهيلعلاةرابتعالا اذهبو . رخأتملا عباتلاوةرٌعلاككرتلاو ةمدقاكقباسلا علا لعجي وهدحو مدنلا

 هروثف ىعأ هيف رطإ ًافرذحم مدنلا نركيف هعبذ مزع نعو هيجوأ مع نعمدنلا كفي الذإءةبوت مدنلا»

 دبال : لافقلا لاقو . نسح مالذ وهو هبوتلا ةقيقح ىف ىلازغلا خيمشلا هصخل ىذلا وه اذبف هترمثو
 نمو 0 لإ دوعل ال نأ ىلع مزعلا نمو قيس ّئ ىلع مدنلا نهو تنذلا كاإذ كاد نم ةبوتلا ف

 ًايئات نوكي الف هل العاف ناكل كرت» مول هنالف كرتلا نم دب ال هنأ امأ ء هلك كلذ نب ايف قافشالا

 ءىدلل لعافلاو هلعشب لق !ىّقلاب ىضارلاو هل اللعاف هن وكب انعا ناكل مدني ' ول هن اذ مدنلا امو

 ةيصعملا ىلع مزعلاو ةيصوم هلعف نآللف هلثم ىلإ دوا ال نأ ىلع مزعلا امأَو هع أثاث نروكجيب ال



 ١4 ةنآلا « تاملك هبر نم مدآ قلتف 5 : ىلاعت هلوق

 6- 5 0 6 ل 1 اه لس لس

 «1/ د ميحرلا ا نإ 0 تا تاملك هبر نم مدآ قل

 تاس مح تاك لا وه هنإ هيلع باتف تاملك هبر نم مدآ قلتف )ل ىلاعت هلوق

 لابقتسالا مضوم ىف عضوي مث ءاقلل ضرعتلاوه قاتلا لصأ : لاففلا لاق ( ىلو ألا ةلأسملا 1
 بلع ميكح ندلنه نآرقلا قاتل كنإو ) ىلاعت هللا لاق ذخالاو لوبقلا عضوم عضوب مث ىناجلا ءى

 نم "اخ أ لذلف نم . كا هذه تيقات لاقيو مهانلبقتسا ىأ جاجحلا انيقات لاقي هنقات 7
 عامتجالا فيضأف هبحاص دحاو لك قتل اسيفالتف الجر قلت نم ناكو ةملكلا لصأ اذه ناك اذإو
 مدآقلت : لاقي نأ زا+ كاقات دقفهتيقاتام لك: لاقيف « كلذب فصولا ىف اكرتشي نأ حلص عم امهلإ
 نع هتءاج ىنعم لع عفرلاب تاماكق لت : لاقي نأ زاجو لوبقلاب !ملبقتساو اهاعوو اهذخأ ىأ تاملك

 نآل ةبوتلا ةقيقح هفرع ىلاعت هللا نأ دارملا نوكي نأ زوحي ال هنأ ملعا  ةيناثلا ةلأسملا ١
 الضف اهريغ نع اهزبعو بونذلا 1 ا تلا ةيوتااةيهام فرعل نأو لب الل فاكملا

 ةيصعملا ىلع هيتلا ( اهدحأ ) . رومأ دحأ ىلع هلم بحي لب مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنألا نع
 هفرع ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) نيبينملا نيبئاتلا نم كلذ دنع مالسلا هيلع مدآ راص هجو ىلع هنم ةعقاولا

 ىلع مدن مث انيك رآ اري اناا نم ن أ ىنعم ىلع ةلاح ال ةلوبقم امنوكو ةبوتلا بوجو

 اهنوخ 3 ) تايلكهير نم مدآ قلتف ( ىلاعت هللأ لاق هيلع فاللا ىناف دوعل ال نأ ىلع مرح عنصام

 ىلإ ةيوقلا ىعاودلا نم كلذ راصف هيلع ةميظعلا همعنب هرك ذ ىلاعت هنأ ( اهئلاثو )ام لمعو ارلبقو

 ةيوتلا لاح لاككل يبس كلذ ناكل هعم ةبوتلا تلص> ول أمالك هيلع ىلاعت هنأ ( !معبارو ) ةبوتلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىورف ؟ ىهام تاملكلا كلت نأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نم ىف خفنت ملأ براي لاق ؟ ىلب لاق ةطساو الب كديب ىنقلخت ملأ براي : لاق مالسلا هيلع مدآ نأ

 لاق ىلب لاق 9 كيضغ كترحر قس ملأ براي لاق ىلب لاق 9 كتند كلت مأ لاق ىلب لاق ؟ كحور

 ئدشلادداؤَو تايلكهبر ف مدآ قاتف ( هلوق وف لبلاق ؟ ةنجلا ىلإ ادا تدلضأو تت نإ براي

 تاقف سابع نبا تيتأ ىعخنلا لاق ( ابيناثو ) معن لاق ؟ ًابنذ ىلع تبتك تنك له براي ؟ هيف
 لاقت ىتلا تايلكلا ىهو اجك جحلا أ ءاو>و مدآ هلل ملع لاق هبر نه مدآ قات ىنلا تايلكلا ام

 ةداتقو دها#ع لاق ) املاثو )امتبو" كتأبق نأ اموملإ ىلاعت هللا قعوأ حلا نم أغرذ أبل جحلا 2

 ( نيرساخلا نمننوكنل انحرتوانل رفغت منإو انكفنأ انءاظانبر ) هلوق ىه امهنع نيتياورلا ىدحإ ىف

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال هلوق اهنإ : مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس لاق ( اهعبارو )

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال « نيرفاغلا ريخ كنا كنإ ىل رفغاف ىسفن تءلظو ًادوُط تاع كدمحو

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال . نيمحارلا ريخ تنأ كنإ ىتحراف ىسقن ثبلظو ًاءوس تلمع كدمخو



 ةيآلا « اهنع ناطيشلا (هطزأف » ىلاعت هلوق ١

 مدآ ىب اي ) ىلاعت لاقو ( اودع هوذخناف ودع كل ناطيششلا تا ) ىلاعت هلوقل اهب رومأم اهنإف
 نم اوطبها ةيآلا نم دارملا نأ ربظ اذه تبث اذإ ( ةنجلا نم مكي وبأ جرخأ اكناطيبشلا مكننتفي ال

 . ودع ضعبل كضعإ متن نالجكلا

 ذئموي كبر ىلإ ) ىلاعت هلوةك رارقتسالا ىنعمب نوكسي دق رقتسملا ( ةسماخلا ةلأسملا إ)
 ريسخ ذئموي ةنجلا بادأ ) ىلاعت هلوقك هيف رقتسي ىذلا ناكملا ىنعمب نوكي دقو ( رقتسملا

 ىلاعت هلوق اولمح نورثك آلا : لوقتف اذه تفرع اذإ ( عدوتسمو رقتسف ) ىلاعت لاقو ( ًارقتس»

 ىوزو « توملاو ةايحلا لاح مكر قتسم اهنأ قعملاو «ناكملا ىلع ( رقتسم"ضْرألا ىف مككو)
 ابق نونوكن رك روبق ىأ ربقلا وه رقتسملا لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىدسلا

 دنع كلذب مهيطاخ ىلاعت هناآلو « ةايحلا لاحي الإ قيلي ال كلذو عاتملا ردق ىلاعت هنآل وأ لوألاو
 ةصقلا هذه ىف فارعءالا ةروس ىف لاق ىلاعت هنأ ملءاو « ةايحلا لاح ىضتي كلذو طارهإلا
 نويحت ايف لاق « نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ىف كلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاق )
 هلوقل ًانايب مالكلا رخآ ىلإ ( نويحت اف ) هلوق نوكي نأ زوجيف ( نوجرخت اهنمو نوتومت اهنفو

 . لوألا ىلع ةدايز نوكي نأ زوجيو ( نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضراللا ىف مكاو )

 نأ ىلوألاو نامزال مسا هنأ ىلع مهفافتا دعب نيحلا ىنعم ىف اوفلتخا 6 ةسداسلا ةلأسملا ١
 هل هتدهاشم تدعب اذإ نيح ذنم كتبأر ام : هبحاصل لوي لجرلا نآل نامزلا نم.دتمملا هب داري

 مهثودح لئوأ نع مهلاجآو ةليوط سانلا رامعأ تناك الف ؛ ةدهاشمللا برق عم كلذ لاي الو

 : (نيح ىلإ عاتمو ) لوق» نأ زاج ةدعابتم

 :هوجو نم ىصاعملا لك نع اهظع ًاريذحت تايآلا هذه ىف نأ ملعا « ةعباسلا ةلأسملا إ)
 ناك ةريغصلا ةلزلا هذه ىلع همادقإ ببسب مالسلا هيلع مدآ ىلع ىرج ام روصت نم نأ : اهدحأ

 : زعاشلا لاق ىصاعملا نم ديدش لجو ىلع

 دهاشم ريغ مألل ًادهاشمو نيكل عل نا

 دياعلا زوف لينو .نانجلا كرد ىجيرتوب ون ذل! ىلإ ب ونذلا لصت

 ايار كدي انللا- ىلإ اناجم امدآ جرخأ هللا نأ تيسنأ

 الإ انل سيلف ايندلا ىلإ سيلبإ انابسف ةنجلا لهأ نم اموق انك : لاق هنأ ىلصوملا حتف نعو

 كلا زاك 12 دلل“ : اهناثثز 'تاينم انجويعأ ىلإ رادلا لإ رح تارملاو محلا

 هاطعأ ام ىلع مدآ سيلب] هللا ودع د> لاق ( ربكتساو ىنأ ) ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع « صرحلاو

 باكترا ىلع هلمح ىتح مدآ بلق ىف صرحلا لأ مث ىنيط اذهو ىران انأ : لاقف ةماركلا نم هللا

 ةوادعلا نيب ىلاعتو هناحبس هنأ : اهملاثو . ليباه لتق ىتح ليباق بلق ىف دسحلا قلأ مث هنع ىبملا
 .٠ املا بوو ىلع مظع هيل ذهو )2 سلبإ]و مدأ ةيرذ نبي ةديدمشلا



 ١ ةيآلا « اهنغ ناطيشلا (ملزأف 5 ىلاعت هلوق
 اهنم جرخا ) ًاضيأ لاقو ( اهيف ربكستت نأ كل نوكي اف اهنم طبها ) هل ليقو ةنجلا نم جرخأو
 ةدمب كلذ دعب تعقو ام] مالسلا هيلع مدآ ةلزف « هريكت لجأآل اهنم طبهأ امنإو ( مجر كنإف

 : هلوق نوكيي فيكح كلذ لبق سيلبإ طوره لصح الف ةلزلا ببسي طوبحلاب أ مث ةليوط
 ىرخأ ةرم ءامسلا ىلإ داع هلعاف ضراألا ىلإ هطبهأ امل ىلاعت هللا نإ : انلق ؟ هل الوانتم ( اوطبها )
 ( اطبها ) اهل ىلاعت هللا لاق ةنجلا ىف ءاو>و مدآ ناكنيخ ءاوحو مدآ ىلإ سوسوي نأ لجال
 نم ساناا نهو ( اوطبها ) لاقف لكلا ىمأ ةنجلا جراخ امبعم سيلبإ عمتجاو ةنجلا نم اجرخ ايلف
 ىلع مهنم دحاو لكل كلذ لاق لب ةدحاو ةعفد هل كلذ لاق ةنأ ( اوطيها ) هلوق ىنعم سيل لاق

 عامجإلاب تيث هنآل فيعض اذهو ةيحلاو ءاوحو مدآ دارملا نأب :. قاتلا هجرلا 3 كفر قد
 لوي نم سانلا نم ناف عامجإلا اذه عنمي نأ لئاقلو ٠ سنإلاو نجلاو ةكئالملا م نيفلكملا نأ
 ناملس لاقو ( هحيبستو هتالص ملع دق لك ) لاعت لاق ام ىلع نيفلكملا نم عمج مث ريغ ىف لصحي دق

 لص اناك امل امبنالل امهتيرذو ءاوحو مذآ دارملا : ثلاثلا ( ًاديدسم ًاباذع ةنبذعال ) دهيديلل

 ( ردع ضعبل مكضعب ًاعيمج اهنم اوطبها ) هلوق هيلع لءلدلاو مبلك سنإلا امهنأاك العج سفإلا
 اوبذكو اورفك نيذلاو « نونز< مالو مهلع فوخ الف ىاده عبت نف ) هلوق ًاضيأ هيلع لددو
 (ودع ضعبل مكضعب) ىعمو مهلكس انلا رمي مكح اذدو ( نودلاخ اهبف مث رانلا باحصأ كتلوأ اننايآب
 تعش لوقلا اذه نإ ملعاو , ضعبل مهضعب ليلضتو ضغابتلاو ىداعتلا نم سانا هيلع ام

 مع نم أمأ ؟ باطخلا مهلو انتي فيكف ثقولا كلذ ىف نيدوجوم اوناك ام ةيرذلا فأل

 : هلوق ىلع لئاز لاؤسلاف نانثا عمجا لقأ نأ

 نال أ هنأ هبشالاو ٠ ةحابإ وأ ىمأ ( اوطيها ) هلوق نأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةقمشملاب الإ هيف ةشيعملا لص ال ععضوم ىلإ ةنجلا نم هيف اناك ام ةقرافم نآل ةديدش ةفشم هيف

 كيدشلا نآإل © ةيودع كلذ نأ نظي ام لطب اذه تين اذإو .فلاكتلا نشف 3

 نولوقت متسلأ ليق نإف ؟ مظعلا عفنلا نم هيفام عم ًاباقع نوكي فيكف : باوثلل بيس فيلكتلا ىف
 دودحلا امأ الق ؟ تفيلاكتلا بأب نم كناك نإو تابودع ام] تارافكلا نم نش و دودللا ف

 امأو ارضع لجرلا نط اذ نافع نوككف نأ نوجف « علا لعق نه دردخلا ةبفإ +

 نأ امأف . مثأملا عم الإ تبثت ال اهناأل تابوقعلا ىرجم ىرحي هنإ امضعب ىف لاقي امإف تارافكلا
 . الف يظعلا باوثلل تاضيرعت اهن وك عم ةبوقع نوكت

 سياو طوبهلاب سمأ ( ودع ضعبل مكضعب اوطبها ) ىلاعت هلوق نأ 4 ةعبارلا ةلأسملا )
 نع رابكتسالاو دسحلا ببسب مالسلا امهلع ءاوحو مدآل سيلبإ ةوادع نآأل ةوادعلاب ًاسمأ

 ةوءدلاو ةسوسولا ءاقلا امهر هنوادعو هلا نم اي ]1 ع ايها 00 00

 سيلبإل مدآ ةوادع امأف ؛ هب ًارومأم نوكي نأ زوجي ال كلذ نم ءىثثو « ةيصعملاو رفكلا ىلإ

 حم رلدعد
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 هلوق ىنعم انلق ؟ لعفلا كلذ ىلع امهبتاع ملف سيلب] ىلإ لالزإلا اذه فاضأ دق ىلاعت هللا نأ
 ملف ) ىلاعت هلوق ىف كسيلب] ىلإ كلذ كشاف []عفلا/كل ذب .اننأ هتشوسوادبغاممأ (اشوأف)

 مكتوعدنأ الإ ناطاس نم مكيلع ىل ناكامو ) سيلبإ نع اك اح ىلاعت لاف ( ًارارف الإ قاعد مهدي

 رداق ناسنالا نأ ًارارم هانررق ام ةفاضإلا هذه ىف قيقحتلاو . ةلزتءملا هلاق ام اذه ( ىل متيجتساف

 ماهضنا دنع الإ نيرمآلا نيذه دحال ًاردصم ريصي نأ ليحتسي ىواستلا عمو كرثلاو لءفلا ىلع

 ىلع المتشم لعفلا نوكب داقتعا وأ نظ وأ ملع نع دسبعلا قح ىف ةرابع ىعادلاو « هيلإ ىعادلا

 ةلجاإل امل كلذ ىلإ ًافاض# لسعفلاب ناكهيلع هنن هينم!بيعي نظلا وأ ملعلا كلذ لسصح اذاف ةحاصم
 لاقام 1 امو . ةسوسولا ىلإ انبه لعفلا فاضنا ىنعملا اذاف لعفلاب العاف ةوقلاب لعافلا راص

 سيل] ةيصعف ٠ سيلبإ ةسوسو ببسب تناك امنأ به مالسلا هيلع مدآ ةلز نإ نيفراعلا ضعب

 ىعاودلا نأو لعفلا لصح ال ىعادلا لصح ملام هنأ ىلع كيني اذهو ! نم ةسوسوب تاصح

 هب حرص ىذلا وهو ءادتبا ىلاعت هللا هقلخ ام ىلإ !مثاهتنا نم دب الف ضعب ىلع اهضعب بترت نإو

 لاؤسلا ( ءاشت نم ىدهتوءاشت نم اهب لضت كنذتف .الإ ىه نإ ) هلوق ىف مالسلا هيلع ىموم
 اي اهنام) هلوق ىف اهنع ىلاعت هللا ىح ىتلا :ىه اهنأ : باوجلا ءةسوسولا كلت تناكف يك : ىتاثلا

 اسلف «هنم كلذ البقي ملف ( نيدلالا نم انوكنت وأ نيكلم انركم نأرالإ ةرجعلا هذه نع اكو

 « ًاضيأ هاقدصي لف ( نيياسنلا نا اكل ىفإ امهمساقو ) لاق !م ىلع نيملا ىلإ لدع كلذ نم سيأ
 راع 7 محال _تاذللا, ءافتسابر اميلغش هنأ ىهنوة رخاء ىث ىلإ. لدعر كلذ دنعن هنأ ,هاظاأزو

 ملعأ هللاو «لص> ام لصح كلذ دنعف ىهنلا نايسن هيف امهقارغتسا ببسب لص هيف نيقرغتسم

 « تناك فيك رومألا قئاق<

 : لثاسم هيفف ( اوطيها انلقو ) ىلاعت هلوق امأ
 ولعلا نم لوزفلاب طوبحلا رسف ءامسلا ىف تناك مدآ ةنج نإ لاق نم ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 هل وة .كح ؛ هريغ ىلإ عضوم نم لودتلاب هرسف ضرالا ىف تناكاهنإ لاق نمو « لفسلا ىلإ

 .( ًارصم اوطبها)

 ءاو>و مدآ نأ ىلع قافتالا دعب باطخلا اذهب نيبطاخلا ىف اوفلتخا « ةيناثلا ةلأسملا ١
 سيلبإ نأ : نيرثك آلا لوق وهو لوألا : اهوجو هيف اوركذو هب نيبطاخم اناكمالسلا امهيلع

 امهزأف ىأ ( اهنع ناطيشلا املزأف ) هلوق ف هرك ذ ىرج دق سيلبإ نآل اولاق اضيأ هيف لخاد

 . اوطبها مهل اناقو

 سيلب] نأ مالسلا امبيلع ءاو-و مدل فيرعت اذبف ( ودع ضعبل مكضعب ) ىلاعت هلوق امأو
 كل ودع اذه نإ مدأ اي انلةف ) لاقف ةرجشلا نم لكآلا لبق كلذ امهفرع امكابتيرذلو ال ودع

 ًاذفاك الم داوعجسلا نم ىنأ ا سيلبإ نإ : لبق نإف ( قشتف ةنجلا نم متجر الف كجوزاو
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 نأ نكمي : عبارلا نع باوجلاو ( ًامزع هل دن ملو ىمنف ) ىلاعت هلوق نم دارملا وهو اهيسن نةهنكلا

 بنذلا ريصي ال نأ ىف ًارذع نايسنلا راص امين امل مالسلا هيلع هنأ الإ ةيعطق ةلالدلا تناكلاقي

 نآل نيدهجلا رئاس أطخىلع بترتي ملام تاديد.شتلا نم هيلع بترت هنأ الإ ةينظ تناكلاقي وأ اريك

 رومأ,_ ص وصخ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ اكو ؛ صاخشالا فالتخاب فلتخ نأ زوي كلذ
 نكمب هنأ ملعاو . انره اذكف ةمآلا قح ىف تيثي ال امب تافيفختلاو تاديدمشتلا باب ىف ةريث

 نظف اعم امهامنو ( ةرجشلا هذه ابرقت الو ) لاق ا1ل ىلاعت هنأ رهو رخآ هجو ةلأسملا ىف لامي نأ

 نال امنم لوانتي نأو ةرجشلا نم برقي نأ هد>و امهنم دحاو لكل زوي هنأ مالسلا هيلع مدآ

 لاح هاوصح عامتجالا لاح ىبهنلا لوصح نم مزلي الو عما ىلع امل ىهن ( ابرقت الو ) هلوق
 اذه ىف لاقي ام ةلمج اذبف ؛ هجولا اذه نم عقو امنإ دا .متجالا اذه ىف أطخلا لعلف دارفنالا

 : لعأ هللا و بايلا

 عم مالسلا هيلع مدآ ةسوسو نم سيلبإ نكمت فيك هنأ ىف اوفلتخا © ةيناثلا ةلأسملا م

 وهو صاصقلا لوق : اهدحأ . ًاهوجو هيف اورك ذو ةنجلا ىف ناك مدآو ةنجلا جراخ ناكس يلب] نأ

 امل هنأ : هريغو امهنع هللا ىضر سابع نتا نع ىدسلاو ىنا#لا هينم نت بهو نع هوور ىذلا
 ةيتخبلا اهناكمثاوق عبرأ ال ةباد ىهو ةبحلا ىتأف ةنرخلا هتعنم ةنجلا لخدي نأ سيلب] دارأ

 ةيحلا هتعلتباف اهنم دحاو هلبق اف تاناويحلا رئاس ىلع هسفن ضرع ام دعب باودلا نس> أك ىهو

 ةسوسولاب لغتشاو اف نم سيلبإ جرخ ةنجلا ةيهلا تاخد الف ةنزلا نم ةيفخ ةنجلا هتلخدأو

 تراصو بارتلا ىفاهقزر لعجو اهنطب ىلع ىثشمب تراصو اهمتاوق تطقسو ةيجلا تنعل مرج الف

 ردك ايل نزلي إ نآإلا] تدتلب ال نأ تحب + هلاكار اذه نا معاو )0 مدآ ىنيل اودع

 كلذ لعف امل هنآلو ةنجلا لخدي مث ةيح هسفن لع نأ ىلع ردقي مل ملف ةيحلا ف ىف لوخدلا ىلع

 ةروُص ىف ةنجلا لخد سيلب] نأ : اهناثو . ةفلكم إلو ةلقاعب تسيل اهنأ عم ةبحلا تقرع ملف ةيملاب

 ءاوحو مدآ نإ : لوصآلا لهأ ضعب لاق : !هثلاثو . لوألا نم ًاداسف لقأ لوقلا اذهو «ةباد

 ؛ امهيلإ سوسويو بابلا برقب ناك سيلبإو ةنجلا باب ىلإ ناجرخ اناكامرلعل مالسلا اهبيلع

 لاق . ةنجلا ىف امهيلإ ةسوسولا لصوأو ضرآلا ىف ناكسيلبإ نأ : نس لا لرق رهو امعبارو

 ءامسلا ىلإ ضرآلا نم هلاصيإ نككم ول ىلا مالكللاو ىنخ مالك ةقمرشاولا لآل كعب انقل“ مهضعل

 انجيلإ ةفراقاولا"لضوأ هنإ“ لاعب وأ اميناطتع ماب نط 1 ناو ا ل ا

 كلذو ( نيدانلا نأ كل ىنإ امبمساقو ) ىلاعت هلوق : لوألا لوقلا ةجح . هءابتأ ضعب ناسا ىلع

 مالسلاامهيلعءاوحو مدآ نأ : ىتاثلا لوقلا ةجحو . (رورغب امهالدف) هلرق اذكو «ةمفاهثملا ىض:ةي

 هنلإ انفي نأو هلوق المقي.نأ ةداعلا. قف ليحتسيف ةوادعلاو دس+لا نم «دنعام نافرعيو هناف رعب اناك

 : لواإلا لاواعلا + نالاؤس انيغبقب ن١ نمالبإ مابا ندلبت قايل سايل تركب نأ لان
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 زوجت ال ىلاعت هنألن ًاضيأو ٠ لصاألا فالخ ىلع كاذف عونلا ىلإ ةراشالا اهب داري نأ امأف نيعملا
 اجراخ هادعامناكف صخسشلا كلذ ىلإ ةراشإلاب الملا ضعب رمأ نوكي نأ بجوف هيلع ةراشإلا
 مالسلا هيلع مدآف هتقيقح لبع ظفالا لمح فاكم يلا : لوقف اذه تبث اذإ 0 ةلاع ال ىمهنلا نع

 اذهنأ ملعاو ,عونلا ىلع هلمح هل ذزو< الو بجاولا لعف دق ناك نيعملا ىلع « اذه » ظفل لمح ال

 ىف نذإلا دافأ ( امنءث ثيح ادغر اهنم الكو ) هلوق نأ ( امهدحأ ) نيرخآ نيرمأب ديأتم مالكلا

 ناك مالسلا هيلع مدآ نأ تبثف نيعملا كلذ ىلع الإ لدي ل صضخ#لا ليلدلاو ليلدلا هصخ ام الإ
 : نأو ًاباتع اذه ببسب قحتسي نأ عنتما اذه تبث اذإو راجشألا رئاسب عافتنالا ىف هل ًانوذأم
 ابيصم ناك هنأب هيلع كحي نأ بجوي هجولا اذه ىلع ةصقلا لمح نأ تبثف ًابطخم هنوكب هيلع
 اذه ىلع ضارتعالا ىف ( ىناثلا هجولا ) ليوأتلا اذه داسف تبث كلذك ناك اذإو ًاتطخم ال

 ظفالا اذم ىلاعت هللا نرق له نكلو عونلاو صخشلا نيب ددرتم « اذه و ظفل نأ به. ليوأتلا

 نإ لاقي نأ اماف لوآلا ناكنإف ؟ كلذ لعف ام وأ صخشلا نود عونلا هنم دارملا نأ ىلع لدي ام

 هتفر«م ىف رصقي مل نإو « بنذلاب نأ دق نوكسي ذنيذ نايبلا كللذ ةفرعم ىف رصق مالسلا هيلع مدآ

 نوكي عونأا كلذ نم ةرجش نم لوانتلا لع همادقإف عوناا وه دارا نأ ذءارح فرع دقف هفرع لب

 نآل داهتجالا مهل زويال مالسلا مهيلع ءايبنآلا نأ ( ثلاثلا هجولا ) ًادصق بنذلا ىلع ًامادقإ

 « ملعلا ليص## نم نكمتي ال نم ق> ىف زو امن] كلذو نظلاب لمعلا ىلع مادقإ داهتجالا

 نظلاب ءافتك الا نآل داهتجالا مهل زو ال نأ بجوف نيقيلا ليصحت ىلع نورداق مهناف ءايبنألا امأ

 داهتجالا ىلع مادقالا نأ تبث كلذ تبث اذإو . ًاعرمشو القع زئاج ريغ نيقيلا ليصحت ىلع ةردقلا عم
 نم تناكنإف ةينظلا وأ ةيعطقلا لئا_هملا نم نوكست نأ امإ ةلأسملا هذه ( عبارلا هجولا ) ةيصعم
 ده#ت لك نإ اناقناف تاينظلا نم تناكنإ و ؛ لاكشالا دوعي ذئنيحو ًاريبك انف أطلا ناك تايعطقلا

 قاضتالاب روذعم اهبف ءىطخغلاو دحاو اف بيصملا انلق نإو الصأ اهنف أطخلا قّةحتي الف بيصم
 ةنجلا نم جرخأو هسابل مالسلا هيلع مدآ نع عزن نآل ًاببس أطخلا نم ردقلا اذه راص فيكف
 ىلإ ةراخاللا اظل ىف ناك نزوءانهيظنفل نأ. :!لوآلا نع تاوولاوتكا طرا لِ! ظِفَأَو

 نآرقا دقي ثاك َلاطقيو ةنانعشأ هنأ و. هنادب مدقت (ك عونلا ىلإ ةراشإلا ىف لمعتسي دق هنكل صخشلا

 ةفرعمىف رصق هلعل مالسلا هيلع مدآ نأ وه : ىناثلا نع باوجلاو .عونلا وه دارملانأ ىلع لد ام هب

 هللا هام ام تقو ىف ليلدلا كلذ فرع هنإ لاقي وأ لاهلا ىف كلذ همزاي ال هنأ نظ هناآل ليلدلا كلذ
 ةنجلا ىف قب مالسلا هيلع مدآ نأ ربخلا ىف نآل هنع لفغ ةدملا ثلاط اءلف ةرجشلا نيع نع ىلاعت

 مهيلع ءايبنالا نأ تارثا ىلإ انهه ةجاج ال هنأ : ثلاثلا نع باوجلاو . جرخأ مث ليوطلا رهدلا

 اهفرع دق ناكهنأ وأ ةلالدلا كلت ةفرعم ىف رصق مالسلا هيلع هنأ انيب اناف ذاهتجالاب اوكسمت مالسلا



 "نس ةنآلا . اهنع ناطيشلا الأف : ىلاعت هلوق

 نأ زوحي ناكدقو نيلملا نع عوضوم وبسلا نم برضلا اذهو 0: ناسنلا ٍتابسأ نم ظفحتلا

 دح'اكنت-!ىبلا ءاسناب ) ىاعت هلوقب هولثمو مهرطخ مظعل ءاينالا نع عوضومب سيلو هب اوذخاي
 ةالصلاهيلعلاقو (نيفعض باذعلا اهل فعاضي ةنيبم ةشحاغب .نكنم تأي نم ) لاق مث ( ءاسنلا نم
 مكعوأ ىإ » أضيأ لاقو « لثمآلا» لثمآلا مث ءايلوآلا مث ءايبنالا ءالب سانلا دشأ د مالشلاو

 قطرشلوصح ىف مهتلزنم ولعو ملاح مظع رئوي نأ زوي فيك لبق ناف « مكنم نالجرلا كعوب
 ىلع ناكدقلو « نييرقملا تائيس راربآلا تاننح » تعم امأ انلق ؟ مهر يغ فيلكت نود مهفيلت

 ةيلعمدآنع كلذ ردص هنأ ريرقت ىف اذهف .هريغ ىلع نكي ملام فيلكتلا ف تاديدشتلا نم تي ىنلا

 ىف مث ركس ىتح رخلا هتقس ءاوح نأ ريسافتلا ضعي ىف تيأرو  نايسنلاو وبسلا ةبج ىلع مالسلا
 ءايشالا لكلوانت ىف هل اتوذأم ناكمالسلا هيلع هنأل ديعي سيل اذهو اولاق كلذ لعف ركسلا ءانث
 : لوقي نأ لئاقلو : رخلا لوانت ىف ًانوذأم ناك ء ربلا لع ةرجشلا انلج اذاف « ةرجشلا كلت ىوس

 هيلع هنأ وهو قاتلا لوقلا امأ (لوغ اهف ال ) ةنجلا رمخ ةفص ىف ىلاعق هلوقل ركسي ال ةتجلا رخ نإ

 دقو مجرحت ىمت ال هيزنت ىمن ناكى هلا كلذ نأ ( اهدحأ ) لاوقأ ةعبرأ انهبف ًادماع هلق مالسلا
 ةريبك كلذ ناكو مالسلا هيلع مدآ نم ًادمع كلذ ناكهنأ (ىاثلا) هتلعو لوقلا اذه ىف مالكلا مدقت
 هيلع هنأ (ثلاثلا ) لوقلا اذه داسف تفرع دقو اين تقولا كلذ ىف ناك اللا هيلع مدآ نأ عم
 ذباب ترتيبا عت كا ريصام قافشالاو عزفلاو ل ار ع هلع تايب كلل اذ هياكل

 هلعق نإو.ادمع ىبتلل لعق وأ بجاؤلا كرت 1ع دنقل تو[ سوت 11١ لئالدلا لطاب ًاضيأ لوقلا

 فصو حصي الو رانلا ف هدا نعلل اةحتسم ًايصاع كلذ عم نوكي هنأ الإ فوخلا عم

 كلذو ( امزع هل دج ملو ىنف ) هلوق ىف نايسنلاب هفصو ىلاعت هنألو كإذع مالسلا ميلع ءادنآلا

 بيسي لك ألا ىلعمدقأ مالسلا هيلع هنأ : ةلزتعملا رثك أ رايتخا وهو ( عبارلا لوقلا ) ةيدمعلا قاني
 الو ) هل لبق امل هنأ أطخلا داهتجالا ناب ء ةريبك ٍبنذلا نوك ىضتَس ال كلذو  هنق أظخأ دابتجا

 هلعهنأىورو: عوتلا ىلإ هب راشي دقو صخشلا ىلإ هب راشي دق « هذه » ظفلف ( ةرجشلا اذه ايرقت

 ءامبعونةيدأ رأو«مثروكذ لع مارح ىمأ ثانآلا لح ناذه » لاقو ءديب ابهذو آر ءرح ذخأ مالسلا

 « هب الإ ةالصلا هللا لقي ال ءوضو اذه » لاقو ةرم ةرم أضوت مكبس ببال

 اننإ ىبتلا نأ نط ( ةرجدلا هقع اير الو ) :للطن 12 اا هعوت دارأو

 ىف ًامطخع 0 هنأ الإ عوبتلا كلذ نم ىرخأ ةرجش ن -م ل )وانتو ابك رتف ةتيعملا ةرجشلا كلت لواتتي

 عورفلا ىف يعوع مخشا ع ناك « هذه د ةملك نم ىلاعت هللا دارم نآل د داهتجالا كلذ

 نإف ء انعرش ىفاكةروفغم ةريغص هنوك لامتحال نعللاو باقعلا قاقحتسا بجوي ال أطخ ن ناك اذإ

 ىلإ ةراشالل ةغللا نين يس يا لوقلا اذه ىلع مالكلا : ليق

 !! ىلإ ةراشالل ةغللا لصأى اذه ةملكف آنيعم ايش الإ نوكي ال رضاحلا .ىتلاو رضاخلا ءىتلا
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 نأ اندنع ةعبسلا هوجولا نع دمتعملا باوجلاو . ءىثلا ىلع الاد نوكسي هوجولا كللت عومب نكس

 نأ زوي ال ملف عونمم كلذو « ةوبنلا لاح ناك كلذ نأ ىلع ةلالدلاب متيَتأ ول متي اسمنإ مكمال : لوقن
 دق نيو ًايبن راص كلذ دعب مث ؛ اين ناكام ةلزلا هذه هنع تردص املاح مالسلا هيلع مدآ نإ لاقي
 ةلصفملا هوجولا نم دحاو لكن ع باوجلا ىف ءاصقتسالا امأو . ماقملا اذه ىلع ليلد ال هنأ انيب

 ةيفيك ائبه ركذنلو .تابآلا هذه نم دحاو لكر يسفت ىف مالكلا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ قأيسف

 لعفلا كلذ ردص هنأ ضرفنل لوقنف ( ناطيشلا اطزأف ) هلوق نه ىلاعت هللا دام رهظيل ةلزلا كلت
 لاح وأ ًايسان هنوك لاح نوكي نأ امإ لعفلا كلذ ىلع همادقإف ةوبنلا دعب مالسلا هيلع مدآ نع

 هل ودب هلع اوجيتحاو ققولكتملا.نه ةفئاط لق أورف اان هلعفدنأ :ئهزؤ# لوألا ايأر ًاركاذ هتك
 نع ًايهاس ريصيف هيلع بلغيو هقرغتسي سمأب لغتشي مئاصلاب هولثمو ( امزع هل دجن ملو ) ىلاعت

 ىلاعتهلوقنأ(لوآلا)نيمجو نملطاب اذه لاقي ال دصقنع [ال] وهسلا كلذ ءانثأ ىف لكأيو موصلا
 ( نيدكانلا نمل مكل ىنإ امهمساقو ) هلوقو ( نيكلم انوكست نأ الإ ةريجشلا هذه نع اكبر امان ام)

 مالسلا هيلع مد آ نأ ىلع لدي ام سابع نبا نع ىورو . مادقإلا لاح ىبملا ىسن ام هنأ ىلع لدي
 هتسبخ ةنلا رجش نم ةرج هب تةلعتف مدآ جرخ امهتآوس امل تدبف اهنم الكأ امل لاق هنآل دمعت

 اسمع ةحودنم ةنجلا نم كتحنم اف ناكامأ هل لاف كنم ءايح لب لاف ىنم ًارارفأ ىلاعت هللا هادانف

 قرعو لاقف ًابذاككب فاحب ًادحأ نأ ىرأ تنك ام كتزعو ىنكلو براي لب لاق كيلع تمرح
 كلذ ىلع بتوع امل ًايسان ناكول هنأ وهو ( ىناثلا ) ًادك الإ شيعلا لانت ال مث اهنم كنطبهأل

 فلكي ال ) هلوقل هب ًافلكم نوكيي الف لعفلا ىلع رداق ريغ ىسانلا نآلف لقعلا ثيح نم امأ لعفلا
 « ثالث نع ملقلا عفر » م السلاو ةالصلا هيلع موقلف لقنلا ثيح نم امأو ( اهعسو الإ ًاسفن هللا
 لوالا 0 باوجلا امأ : لون اجا نايسنلا ليبس ىلع نكي ل كإذ نأ ىلع لد هيلع بتوع الف

 تناكاهاقدصول امهناألل هيف هاقدصالو مالكلا كلذ سيلبإ نم البق ءاوحو مدآ نأ مسن ال انأ وهف
 هذه نع اكبر كاهن ام ) ال لاق امل سيلب] نآل ةرجشلا لكأ نه مظعأ ىفضتلا اذه :ئاامتوصتتي

 ىلإ امهاعدو هللاب نظلا ءوس امملإ قلأ دقف ( نيدلاخلا نم انوكست وأ نيكلم انوكست نأ الإ ةرجشلا

 دق ىلاعت برلا نأو ال امص" سيلبإ نوك هيف ادقتعي نأ ىلإو همكحب اضرلاو هرمآل ميلستلا كرت
 دشأ كلذ ىف ةبتاعملا نوكت نأ بجوف ةرجشلا لكأ نم رظعأ ءابغاللا هذه" نأ كشالو اًنيشَع

 هاتآ امىلع هل ًادساحوهل ًاضغبم هنوكو دوجسلا نع سيلب] درمتب ًالاع مالسلا هيلع مدآناك ًاضيأو

 امهنأ ةيآلا ف سيلو نئارقلا هذه عم هودعلوق لبقي نأ لقاعلا نم زوحجب فيكف معنلا نم هللا

 نإ ) ىلاعت هلوق هتوادعب ًاملاع ناك مد آ نأىلع لديو هدعب وأ مالكلا كلذ دنع لعفلا كلذ ىلع امدقأ

 ىوص رثأ وهف سابع نبأ نع ىور ام امأو ( ىشنف ةنجلا نم متجر الف كجوزاو كل ودع اذه

 كرت ىلع لص> امنإ باتعلا نأ وهف: ىتاثلا نع باوجلا امأو ؟ نآرقلا ضراعي فيكنف داحالاب
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 روظي الف بيغلا ملاع ( ىلاعت هلوق : اهثلاثو « ءاصقتسالا ىلع جحلا ةروس ىف روكذم هيلع مالكلاو

 نآ لعب ٠ ”.اذطنففلخ > نمو هيدي نيب نم كللسي هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ ًادحأ هبيغ ىلع

 ةبج نم ىحولا غيلبت ىف طيلختلا عوقو نم فوخلا الولف اولاق ( ممر تالاسر اوذلبأ دق

 نوكتت نأ زو ال مل : بوجلاو « ةدئاف مهعم لسرملا دصرلاب رابظتسالا ىف نكي مل ءايبنآلا

 ايتفلا ىف اهب اوكسمت ىتلا تابآلا امأ ءةسوسولا ءاقلإ نع نيطايشلا دصرلا كلذ عفدي نأ ةدئافلا
 ءايبناللا ةروس ىف هيلع انماكت دقو ( ثرحلا ىف ناكح ذإ ناملسو دوادو ) هلوق : اهدحأ « ةثالثف

 ذل كت ل ا مل«و هيلع هللا ىلص ىنلا مهاداف نيح ردب ىراسأ ىف هلوق : اهناثو
 :ةانبتلانأو لماع ل و”ةفوكسلا لذه الظلال هنآ يتولد ما ضاردإلا رول ةنخعإ اولبوخألا
 . ىلوآلا كرت ىلع هلمحن انأ لكلا نع باوجلاو ( مه تنذأ مل كنع هللا افع ) ىلاعت هلوق

 نماهي اوكسمت مالسلا هيلع مدآ ةصق : اوأ  ةريثكف لاعفآلا ىف اهب اوكسمت ىتلا تاآلا امأ
 ناك هْنإ الق امو ءةّريبكلا بحاص نوكي نأو دبل ىصاعلاو ًايصاع ناك نأ : لولا ؛ هجوأ ةعّبس

 : نيبجول ةريبكلا بحاص ىصاعلا نأ انلق امنإو ( ىوغف هبر مدآ ىدعو ) ىلاعت ةلوقل ًايصاع
 ( منبج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نمو ) ىلاعت هلوقل ًافاعم هناك ىصتش نضتلا نأ ؟ لإ

 الإ لوانتي ال نأ بجوف مذ مسا ىصاعلا .نأ : ىاثلا « كلذ الإ ةريكلا بحاصل ىنعم الف

 ( ىوذف ) ىلاعت هلوقل « ًايواغ ناكهنأ مدآ ةصقب كسفلا ىف : ىفاشاا هجولا « ةريبكلا بحاص

 :ثلاثلا هجولا « دشرأل الباقه ىغلا لعجخ ( ىغلا نم دشرلا نيبن دق ) ىلاعت هلوقل ء دشرلا دض ىغلاو

 ( هيلع باتف تاملكبر نم مدآ ىتاتف ) ىلاعت هلوقل بئان هنإ انلق امنإو ٠ بنذم بئاتلاو بئان هنأ

 بذلا لعف لع مدانلا ىهبثتاتاا هناليمدم تئاتلا الق اطع]و ( هيلع باتف هبر هاءتجا مش ) لاقو

 بذكلاب بنذم وهف رابخإلا كلذ ىف بذك نإفبنذلا العافهنوك نع ربخم بنذلا لعف ىلع مدانلاو

 كلت نع امكبنأ ملأ ) هلوق ىف هنع ىهنملا بكسترا هنأ ( عبارلا هجولا ) . بولطملا وهف هيف قدص نإو
 ىفأملاظ هامس (سهاخلا هجولا ) بنذلا نيع هنع ىهملا باكتراو ( ةرجشلا هذه ابرقت الو ؛ ةرجشلا

 هلوقل نودلم ملاظلاو ( انسفنأ انملظ انبر ) هلوق ىف ًالاظ هسفن ىمس وهو ( نيملاظلا نم انوكتف ) هلوق
 فرتءاهنأ(/سداسااهجولا)ةرييكلا بحاص ناك نءللا ق>ةسا نمو ( نيملاظلا ىلعهللاةنعل الأ ) ىلاعت

 (نيرساخلانم ننوكسنلانمحرتو انلرفغت مل نإو ) هلوق ىف ًارساخ ناكل الإو هاي]هللا ةرفغم الولهنأب
 ناطيشا ةسوسو ببسب ةنجلا نم جرخأ هنأ ( ابعباسو ) ةريبكلابحاص هنوك ىضتقي كلذو

 مث « ةريبكلا بحاص هنوك ىلع لدي كلذو « ناطيشلا ةعاط نم هيلع مدقأام ىلع ءازج هلالزإو

 كفالاعرع نكن ةريبكلل العاف هنوك لع لدي ال هوجولا هذه نم دحاو لك نأ به : اولاق

 ءيثلا ىلع لدي مل نإو هرجولا هذه نم دحاو لكن وكي نأ زوو هبلع ةلالدلا ىف ًاعطاق هنوك ىف
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 : ةدامشلا كال' تزاج امل ءايبنالا ىلع ةزئاج ةيصعملا تناكولو نيتداهشلا ىذب هاممو ملسو

 نر مامإلاو ) امامإ سانلل كللعاج ىفإ ) مالسلا هيلع ميهارإ ق> ىف لاق : رشع سماخلا

 ىف هب قهر نأ مبيلع بجول هنع بنذلا ردص ولف هب 11 نأ سانلا لك ىلع بجوأف هب متي

 . ضقانتلا ىلإ ىضفي كلذو بنذلا كلذ

 دبع وأ ةوبنلا دبع امإ دهعأا اذمم دارملاو ( نيملاظلا ىدبع لاني ال ) ىلاعت هلوق : ريثع سداسلا

 ةمامإلا درع دارملا ناكنإ و « نيهلاظال ةوبنلا تبثت ال نأ بجو ةوبنلا دبع دارملا ناكنإف 3

 نآل نيملاظلل ةوبنلا تبثتال نأ بجو نيملاظلل ةمامإلا بثت ملاذإو نيملاظال ةمامإلا 0 نحو

 نوكيال ىناا نأ ىلع لدت تاريدقتلا عيمج بع ةيالاودب ىدتقيو هب متؤيامامإ تركب نأ 7 ىن لك

 ىلإ ريشن نحن و تايبأب اهانرك ذ ىنلا ةعبرالا عضاوملا 0 كسمت دقن فلاخلا امأ 00

 اوكسمت ىلا تايآآلا امأ : ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفنلا اذه ىف قأيسام ىلع ءاصقتسالاب لحنو اهدقاعم
 ىذلا وه ) هلوقب مالسلا هيلع مدآ داقتعا ىف نعطلاب اوكسمن : اطوأ «ةثالثف داقتعالا باب ىف امم

 سفنلا نأ كش ال اولاق ةيآلا رخآ ىلإ ( اميلإ نكسيل امجوز اهنم لعجو ةدحاو سفن نم كقاخ

 العج ) هلوقف امبيلإ ةدّئاع اهرسأب تايانكلا هذبف ءاوح ىه اهنم قولخلا امجوزو مدآ ىه ةد>اولا
 نأ ملسنال : باوجلاو ؛ امهنع كرشلا رودص ىضتقي ( نوك رشي امع هللا ىلاعتف امهانآ ايف ءاكرش هل

 ىنعملاو ىصق لآ مثهشيرقلباطخلا : لوقن لبهيلعلديام ةيآلا ىف سيلو مدآ ىه ةدحاولا سفنلا

 نرلا سالطاال ايفا اذف الإ نشيل ةيرغ ةجوو اهسنج نم'لعجو ىصق سف نم مقلخ

 نوكرشي ف ريمضلاو « ىصق دبعورادلا دعو ىزعلا ديعو فانم د.عإ ةعبرألا امندال وأ ايمس حاصلا

 هللاب املاع نكي ' مالسأا هيلع ميهاربإ نإ ولاق : اهيناثو « دمّتعملا وه باوجلا اذبف امماقعالو 7

 فيك ىنرأ ) هلوةف ىناثلا امأو ( ىبر اذه ) بك اوكلا ىف لاق هنألف لوألا امأ . رخآلا مويلاب الو
 ماهفتسا وهف( ىبراذه ) هلوقامأ : باوجلاو ( ىلق نئمطيل نكلو ىلب لاقنمؤت مل وأ لاق ىتوملا ىحت
 : اهثلاث و « ةنياعملاك ريا سيل هنأ دارملاف ( ىلق نئمطيل نكلو ) هلوق امأو « راكنإلا ليبس ىلغ

 كلبق نم باتكلا نوأر قي نيذلا لأساف كيلإ انلزنأ امم كش ىف تنك نإف ) ىلاعت هلوقب اوكسمت
 ملسو هيلع هللا ىلص دمت نأ ىلع ةيآلا تلدف ( نيرتمملا نم ننوكتت الف كبر نه قحلا كءاج دقل

 تابيشلل ةيقعتسملاراكفالا نع كفنيال ايندلاراد ىف بلقلا نأ : باوجلاو هيلإ ىحوأ ام كش ىف ناك
 . لثالدلاب امليزي ناكمالسااو ةالصلا هياع هنأ الإ

 ءاشامالإ ىمنت الف كئرقنسس ) هلوق : اهدحأ « ةثالثف 3 لا باب ىف اهم اوكسمت ىتلا تايآلا امأ

 ىذلا نايسذاا نع ىهنلا سيل : باوجلا ٠ ىحولا ىف نايسنلا عوقو ىلع لدي ءانئتسالا اذبف ( هللا

 0 كلرت ىلع هلمحتف كرتلا ع ناءسنلا نع ل عسولا َْق لخادريغ كاذ :ناآل رك نلا دض وه

 ( هتينمأ ىف ناطيشلا لأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسرالو نم كلبق نم انلسرأ امو ) هلوق : اهيناثو



 4 ةيآلا . اهنع ناطيشلا املزأف : ىلاعت هلوق 5
 ىنوم ىف لاقو ( ايندلا ىف هانيفطصا دقلو ) ميهاربإ ىف لاقو ( نيملاعلا ىلع نارمع ل آو ميهاربإ

 بوقعيو قا#إو ميهاربإ اندايع رك ذاو ) لاقو ( ىالكبو ىتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا فإ)
 (رايخألا 0 نمل اندنع مهنإو رادلا ىرك ذ ةصلاخ :انيأوا انإ راصبالاو ىددآلا ىل وأ

 بنذلا رودض ىفاني كلذو « ةيريخلاو ءافطصالاب نيفوصوم منو " ىلع ةلاد تايآلا هذه لكف

 مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهنيرغال كتزعبف ) هلوق سيلبإ نع ىكح ىلاعت هنأ ( اهرشاع) مهنع

 ةفص ىف ىلاعت لاق ؛ مالسلا مييلع ءامدناللا مثو نيصاخ لا مموغي نم ةلمج نم ىنئتساف ( نيصاخلا

 اندايع نم هنإ ) فسوي ىف لاقو ( رادلا ىرك ذ ةصلاخ مهانصلخأ انإ ) بوقعيو قعإو ميغاربإ

 لاق ال.هنازل لكلا وح ىف ارجو تبث ضعلا مح !قا ةمصعلا توجو تبث اذإ ١ ( نملك

 (نينمؤملا نمأقي رفالإ هوعبتاف هنظ سيلب] مهيلع قدص دقلو ) ىلاعت هلوق ( رثع ىدأحلاو ) قرفلاب
 اذإو « هل نيعبتم اوناكدقف الإو مهنع بنذلا ردصام هنإ لاقي نأ بجو هرعبتا ام نيذلا كئلوأف

 تب دقف ءايبنالا مم اوناكنإف مهريغوأ ءاربنآلا ام] قيرفلا كلذف اوبنذأ ام مهنأ قبرفلا كلذ ىف تبث

 دنع ةجردلقأ اوناكل اوبنذأ مهنأ ءايبنالا ىف تبث ولف ءايبنآلا ريغ اوناكنإو بنذي ال هنأ ىنلا ىف
 ردصامّبنذلانأ تبثفقافتالاب لطاب كلذو ؛ ىنلا نم ل. ضفأ ىثلا ريغ نوكيف قيرفلا كلذ نم هللا

 بز> نإ لأ ناطيشلا بز> كئاوأ ( ا نم قال | مق كاف هنأ ( رشع قا ١ مهنع

 (نودافملا ثهللا بزح نإ الأ هللا بز> كئلوأ ) رخآلا فصلا ىف لاقو ( نورساخلا مث ناطيشلا

 وه ناطيشلا هيضترب ىذلاو « ناطيشلا هيضترب ام لءفي ىذلا وه ناطيشلا برح نأ كش الو
 قددللا لون رلأ نم ةيضعلا توذص واف ناطسشلا تاو نص نا نلاملا نأ طع 0

 نم مهنأ ةمآلا داهز ىلع قدصصلو نيرساخلا نم هنأ هيلع قدصلو ناطيمشلا بزح نم هنأ هيلع

 كلذ نم هللا دنع ريثكب لضفأ ةمآلا نم دحاولا كلذ نوكي ذئنيخ نيحلفملا نم مهنأو هللا بزح

 ردصي ال نأ بجوف كلملا نم لضفأ لوسرلا نأ ( رشع كلاثلا ) لسه هلوقي ال اذهو «لوسرلا

 ميهاربإ لآو احونو مدآ ىنطصا هللا نإ ) ىلاعت هلوق) لضفأ هنأ انلق امتإو « لوسرلا نم بنذلا

 امنإو رشبلا ىلع كلملا لضف ةأأسم ىف مدقت دق هب لالدتسالا هجوو ( نيملاعلا لع نارمع لآو
 كدي كي الملا :تصاو لاعت هناآل لوسراا,نع بنذلا ردصي ال نآةبجو كللدت ننال

 ١ 1 نومؤي ام ن 0 مهرمأ ام هللا نوصعي ال ) لاقو ( لوقلاب هنوةبسي ال ) لاةف بنذلا
 نمآ نيذلا لعجت مأ ) ىلاعت هلوقل كلملا نم لضفأ هنوك عنتم ال لوسرلا نع ةيصدملا تردص

 . ( راجفلاك 31 1 مأ ضرأأللا ىف ندسفلاك تاولاصلا اولمعو

 هاوعد قفو ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دوش تباث نب ةميزخ نأ قو : يد عبارلا

 نحاولا لع كقدصأ نإ هللادل ويسرا لاه ل ترش تفنقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هقدصف ؟ ردقلا اذه ىف كقدصأ الفأ تاومس عبش قوف نم كيلع لزانلا

 «م- رنا كل و



 ةيألا . اهنع ناطيشلا املزاف : ىلاعت هلو /

 هوجو هيلع لديو ةريغصلا الو ةريبكلا ال ةتبلا ةوبنلا لاح بنذلا مهنع ردصي مل هنأ اندنع راتخلاو
 ةمزالملا نايب « رئاج ريغ كلذو ةمآلا ةاصع نم ةجرد لقأ اوناكل مهنع بنذلا ردص ول : اهدحأ
 دف هنع بنذلا رودص ناككلذك ناك نم لكو كفارشلاو لالجلا ةياغ ف تناك ءامبنالا ةجرد نأ

 ( نيفعض باذعلا اهل فءاضي ةنيبم ةشحافب نكسنم تأي نم ىنلا ءاسن اي ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ

 الاخ لقأ ىنلا نوكي نأ زوج ال هنأ امأو . را دح فصن دبعلا دحو دحي هريغو مجري نصحملاو
 ةداوشلال 1 نوكي ال نأ بجو قسفلا ىلعهمادقا ريدَقتب نأ (اساو) عامجإلاب كاذف ةمالا نم

 لودع نم الاح لقأ ناكالإو ةدامشلا لوبقم هنكل ( اونيبتف أبنب قساف مك ءاج نإ ) ىلاعت هلوقل
 عرش هنأب ىلاعت هللا ىلع دوشي هنأ الإ ةلاسرلاو ةوبنلل ىنعم ال هنأو كلذ لوقن ال فيكو «ةمآلا

 سانلا ىلع ءادوش اونركح تا ) هلوقل لكلا ىلع دهاش مايقلا موي وبف اضيأو « كاذو مكحلا اذه

 نكي ملف اهنع هرجز بحي ةريبكلا ىلع همادقا ريدقتب نأ (اهئلاثو ) ( ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو
 (ةرخألاو ايندلا ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤ, نيذلا نإ ) ىلاعت هلوقل مرحم هنكل امرعهؤاذن]

 ( وعبتاف ) ىلاعت هلوقل اهيف هب ءادنقالا انيلع بجول ةيصعملاب نأ ول تلك ادم نأ ( ابعبارو )

 تبث هيلع دمت ق> كلذ تبث اذإو ؛ لاحم وهو بوجولاو ةمرحلا نيب عمجا ىلإ ىضفيق

 ءىث ال هنأ لقعلا ةهيدبب معن انأ ( اهسماخو ) قرفلاب لئاق ال دنأ"ةرررج اسأل تان اننا
 هيداني هبر عمسي هدالبو هدابع ىف ةفيلخ هلعجو هيحو ىلع هنمتثاو هتجرد هللا عفر ىن نم حبقأ

 مولعم اذه .هديعوب رجزنم الو هير ىمن ىلإ تفتلم ريغ هتذلا ادي هيلع مدّقيف اذك لعفت ال

 هلوقل باذعلل نيقحتسم اوناكل ءايبنآلا نم ةيصعملا تردص ول هنأ ( اهسداسو ) ةرورضلاب معبقلا

 الأ ) هلوقل نعللا اوةحتسا الو ( اهيف ًادلاخ منج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نمو ) ىلاعت
 باذعلل الو نءلل ًاقحتسم نكي مل ءايبن الا نم ًادحأ نأ ىلع ةمألا تعمجأو ( نيملاظلا ىلع هللا ةنعل

 هوعيطي مل ولف هللا ةعاطب سانلا نورمأي اوناكمهنأ ( اهعباسو ) هنع ةيصعملا تردص ام هنأ تبثف

 ( نواقعت الفأ باتكلا نولدت متن و كسفنأ نوسدتو ىبلاب سانلا ن ورمأتأ ) هلوق تحت اولخدل

 زو فيك ةم الا ظاعو نم دحاوب قلي الاف ( هنع 1 اناا مفلاخأ نأ ديرأ امو ) لاقو

 ( تاريخلا ىف نوءراسي اوناكمهنإ ) ىلاعت هلوق ( اهنماثو ) مالسلا مهيلع ءايين“الا ىلإ بسني نأ
 نأ تبثف ىغبني ال ام كرتو ىغبني ام لعف هيف لخديو لكلا لوانتيف مومعلل تاريدخلا ظفلو

 بتنذلا رودص ىفاني كلذو هكرت ىئبني ام لكن يكر قو هلعف ىغيذي.ام لكل نيلعاف اوناكءايبنأالا

 لاعفالا عيمج ل وانتي اذهو ( رابخأالا نيفطصملا نأ اندنع من و ) ىلاعت هلوق ( ابعسات و) مهنع

 ءانثتسالاو ةينالفلا ةلعفاا ىف الإ رايخالا نيفطصملا نم انالف لاقيف ءانثتسالا زاوج ليلدب كورتلاو

 رودص ىفاني كلذو « روم الا لكىف ارايخأ اوناكم هنأ تبثف هتحت لخدل هالولام مالكلا نم جرخ

 ل آو احونو مدآ قطصا هللا نإ «سانلا نمو السر ةكئالملا نم نطصي هللا ) لاقو مهنع بنذلا



 ) ١ أبنع ناطيشلا امطزأف !؛ ىلاعت هلوق

 ايكذأ +. .انانلاا ضو لاق هي اقلتل وسل اع حارا انهاتللو يللزا دن كنللزأز :ةنطاقل لح

 هلجأ نم لزب ام هل ببس اذإ هريغ هلزأو أطخأ اذإ هنيد ىف لز كلوق نم وهف اىلزتسا ىأ ناطيشلا
 : لئاسع ةيآلا ىف نأ لعاو « هايند وأ هنيد ىف

 لاقي نأ هيف لوقلا طبضو مالسلا مهيلع ءايبنأللا ةمصع ىف سانلا فلتخا ( ىلوآلا ةلأسملا)
 ام :اهيناثو « داقتعالا باب ىف عقب ام : اهدحأ : ةعبرأ ماسقأ ىلإ عجري بابلا اذه ىف فالتخالا

 مهتريسو مهلاعفأ ىف عقي ام : اهعب ارو « ايتفلاو ماكح آلا بابىف عقي ام: اهثلاثو , غيلبتلا باب ىف عقي

 :جراوهلا نم ةيليضفلا تلاقو ةمآلا رثك أ دنع زئاج ريغ كلذ ناف لالضلاو رفكلا ممداقتعا امأ

 « مهنم رفكلا عوقوب اولاق مرج الف كا يور مدنع بذلاو بوثذلا مهنم تعقو دق مهنإ

 . ةيقتلا ليبس ىلع رفكلا رابظإ مبيلع ةيمامآلا تزاجأو

 بذكلا نع نيموصعم مهنوك ىلع ةمآلا تعمجأ دقف غيلبتلاب قلعتي ام وهو : ىناثلا عونلا امأ

 هعوقو زو< ال كلذ نأ ىلع اوقفتاو « ءادآلاب قوثولا عفترال الإو غيلبتلاب قلعتي ايف فيرحتلاو

 هنع زارتحالا نآل اولاق ًاوهس كلذ زوج نم سانلا نمو ءاوهس اضيأ زوحي ال اي أدمع مهنم
 . نكم ريغ

 ليس ىلع هيف مؤطخ زوحب ال هنأ ىلع اوعمجأف ايتفلاب قاعتي ام وهو : ثلاثلا عونلا امأو
 . نورخآ هابأو مهضعب هزوجخل وهساا ليبس ىلع امأو نزلا

 اهد>أ . لاوقأ ةسمخ ىلعهيف ةمآلا تفلتخا دقف مهلاعفأ ىف عقي ىذلا وهو : عبارلا عونلا امأو
 مويلع زوال نم لوق ىاثلاو . ةيوشحلا لوق وهو دمعلا ةبج ىلع رئابكلا مهيلع زوج نم لوق

 لوق اذ هو فيفطتلاو بذكلاك ر فني ام الإ دمعلا ةمج ىلع رئاغصلا مهيلع زو هنكل رئابكلا
 لب ةتبلا دمعلا ةبج ىلع ةريبكب الو ةريغصب اوتأي نأ زوي ال هنأ : ثلاثلا لوقلا . ةلزتعملا رثكأ

 ووساا ةبج ىلع الإ بنذلا مهنم عمي ال هنأ . عبارلا لوقلا ٠ ىنابجلا لوق وهو لب وأتلا ةمج لع
 كلذو مهتمأ نء اعوضوم كلذ ناك نإو 0 هذه ىلع مونم ِِ ا نودنأم م كلو أطخلاو

 لوقلا . مثديغ هيلع ردي الام ىلع ظفحتلا نم نوردقي مهنأو رث ع ؟ 1 مبلا مالدو ىوذأ مهتفرعم نآل

 ليبس ىلع الو دصقلا ليبس ىلع ال ةريغصلا الو ةريبكلا ال بنذلا مهنم عقب ال 1 : سماخلا

 ىلع ةمصعلا تقو ىف سانلا فلتخاو : ةضفارلا بهذم وهو أطخلاو ليوأتلا ليبس ىلع 7 لويس

 ,ةضفارلا لوق وهو مثدلوم تقو نم نوهوصعم مهْنأ ىلإ بهذ نم لوق اهدحأ :لاوقأ ةثالث
 رفكلا باكترا مهنم اوزوجي لو مهغولب تقو مهتمصع تقو نأ ىلإ بهذ نم لوق : اهيناثو
 زوحي ال كلذ نأ ىلإ بهذ نم لوق : اهئلاثو « ةلزتءملا نم ريثك لوق وهو ةوبنلا لبق ةريبكسلاو
 ةلزتعملا نم ىلع ىنأو ليذهلا نأ لوقو انبادصأ رثك أ لوق وهو زئاجل ةوبنلا لبق امأ ةوبنلا تقو



 اهنع ناطيشلا امهطزأف : ىلاعت هلوق ا

 هر رت هس مدع رس نارا ل 2 راس ل ه8 100 اس ه هن هم رن آ

 محضعب اولها انفو هيف ذ انك م 00 مَع ناطيشلا امهلزاف

 كا ل ه5 هده ماهل ر ةثوعر

 نحل ا ضرالا ف ص و ودع ضعبل

 هريغلرذعلا يقي نأ دارأ ول اندحأ نأال اثبع هنايب ناكامبر لب هنيبي نأ ربكسحلا ىلع بحب ال مالكلا
 نيع رك ذي نأ نم نسحأ ردقلا اذه ناكل بد'الا مهتءاسإل ىتاملغ ب 7 كشف لاف عالاقل

 لاق مث ؛ نايبلا ىف ريصقت انره عقو هنأ نظي نأ دحأال سيلف هتفصو همسا ركذيو مالغلا اذه

 هلوقل كلذ ىلإ ةجاح ال ليقو , ناصغأو قاس هلام لوانتي نأ ةرجشلا ظفل ىف برق“الا مهضعب
 ضر الا هجو ىلعهباهذ هجرخي ملف خيطبلاو عرزلاكاهنأ عم ( نيطقي نم ةرجش هيلع انتينأو ) ىلاعت

 ةيمست برعلاف نآديعو ناصغأ هل تعرفت ام لك نأ بسحأو : درياا لاق , ارجش نوكي نأ نم
 000000 ار تمار لاقل ةرييوو ةذخأ ىارجشاام 6 هنراذه لصأو ةييكت تفوقا

 . اذك رمأ ىف نالجرلا رجاشتو ( مهنيب 3 ايف كويكح ىت> ) ىلاعت لاقو حامرلا

 نإ امكأ وه ( نيملاظلا نم انوكستف ) ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع اوقفتا ( ةعساتلا ةلأسملا إل

 هسفن لظي نارا (لناكك ا نكد دهو نيعأ 0 ةرجشلا نم لك الا نأال كسفنأ اهيلظ دقف امناكأ

 . لوالأ : لاوقأ هثالث ىلع انهه سانلا فلتخا مث . ظعأو معأ سفنلا ملظف هريغ لظي نأ
 52 لوق : فاثلا « الظ هلغف ناك مرج الف ةريبكلا 1 مدقأ هنإ اولاق نيذلا ةيوشحلا لوق

 ْلَظ هنأ ارق 00 ىنأ لوق : اهدحأ : نالوق ءالؤه مث ةريغصلا ىلع مدقأ هنإ اولاق نيذلا

 نم هسفن لظ هنأ وهو مثاه ىف ىأ'لوت : انرناث وا فالتلاز 00 نم هيلع قشيام اههزلأ نأب هسفن

 ٌرودص ركشي نم لوق : كلاثلا « هقحتسا دق اف ًاضقن كلذ راضف لصاحلا هنااوث ضف طبخأ ثيح

 ةرازولا باطناسنإهلاثمو . هلعفرال نأ هلىلوأالا املعف هنأ ىلع لظلا اذهلمحو ًاقاطممهنم ةيصحملا
 فصو ذو له لبق ناف ؟ كلذ تاعف مل هسفن ملاظ اي هل لاقي هناف ةكايحلاب لغتشاو اهكرت هنإ مث

 هنأ لوأالا نأ باوجلاو ؟ مهسفنأ ىلاظ اوناكمهنأب وأ نيملاظ اوناك مهنأب مالسلا مهيلع ءايبن'الا

 . مذلا مامإ نم هيف امل كلذ قلطيال

 ودع ضعبل مكضعب اوطبها اناقو هيف اناكام امهجرخأف امنع ناطيمشلا امهلزأف > لجو رع هلوق

 ( نيح ىلإ عاتمو رقتسمض ناالا ق ل 3

 ةظفلو اهنع امهتلز ناطيشلا ردصأف هقيقحت ( اهنع ناطيشلا امهزأف ) فامثكلا بحاص لاق
 نم وه : هللا همحر لافقلا لاق ) ىرأ نع هتاعف امو ) لاعت هلوق ىف ملا هذهى © نع و

 نمو ؛ عضوملا كلذ نع الوحتم ريصيو هنع لزيف ءىثلا ىلع مدقلا تباث ناسنإلا نوكي للزلا

 اذك نع كتلزأ لاقي : لاق هنأ ذاعم نأ نع ىكحو ؛ ناكملا نع لاوزلا نم وهف ( امهلازأف) أرق



 َ ةيآلا . كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقو : ىلاعت هلوق

 كارتشالا مدع لصالاو ميرحتلا فىرخأو هيزنتلا ىف ةرات تدروةغيصلا هذه نآل كلذو .هيزفتلا
 ىف ةقيقح لعحي نأ الإ كلذ امو نيمسقلا نيب كرتشملا ردقلا ىف ةقيقح ظفللا لعج نم دبالف
 ىلع وأ لعفلا نم عنملا ىلع .ةلالد هيف نوكي نأ ريغ رم لعفلا بناج ىلع كرتلا بناج حبجرت

 انمض اذإف هحابإلا عفانملا ف لصالا ناف لصالا مكحي ًاتباث ناك ةيف قالطالا نكل هبف قالطالا

 نال ماقملا اذهب ىلو'الاوه اذهواولاق « هيزنتلا لعاليلد عومجملا راصلصاألا اذه ىلإ ظفالا لوادم

 ناكبهذم لكنأ مولعمو ىلو“الا كرت ىلإ مالسلا هيلع مدآ ةيصعم لصاح عجري ريدقتتلا اذه ىلع
 مرن ىمن ىهنلا اذه لب نورخآ لاقو . لوبقلاب ىلوأ ناك مالسلا مهيلع ءاربن "الا ةمصع ىلإ ىضفأ

 نهوبرقت الو) هلوةك ( ةرجشلا هذه ابرقت الو ) ىلاعت هلوق نأ ( اهدحأ ) رومأب هيلع اوجتحاو

 اذكف مرحتلل اذه نأ كف ( نسحأ ىه ىنلاب الإ مبنيلا لاماوبرقت الو ) هلوقو (نربطي ىت>
 امهارئالأ مكسفنأ امتءلظ دقف اهنم امتاكأ نإ هانعم ( نيملاظلا نم ان وكستف ) لاق هنأ ( اهيناثو ) لوثالا
 هلعفب مدآ قحتسا امل هيزنت ىهن ناكول ىبنلا اذه نأ ( اهثلاثو ) ( انسفنأ انءلظ انبر الاق ) الك أ امل
 ىف ناكنإو ىلا نإ : لوقن لو الا نع ٌباوجلاو « هيلع ةيوتلا تبجو اسملو ةنجلا نم جارخالا

 نم انوكستف ) هلوق نأ : ىناثلا نعو « ةلصفنم ةلالدإ ميرحتلا ىلع لمح دق هنكساو هيزنتلل لصاالا
 ىنلا ةنجلا نم امتجرخأ كلذ امتاعف اذإ امكن ”ال ةكرت اركب ىلو"الا ام لعفب اكسفنأ اءلظتف ىأ ( نيملاظلا

 نعو « اذه نم .ىثث هيف كل سيل عضوم ىلإ نايرعت الو نايحضت الو ناعوت الو اهيف نآمظن ال

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ىنأيسو ببسلا اذه ناكةنجلا نم جارخالا نأ ملسن ال انأ : ثلاثلا

 لك الا نع ىهنلا هاو>فب ديفي ( ةرجشلا هذه ابرقت الو) هلوق نولئاق لاق ( ىناثلا ثحبلا ل

 اهبرق كرت ىف حالصلا ناكامب ر ذإ لك *الا نع ىبنلا ديفي ال برقلا نع ىهنلا ن*ال فيعض اذهو

 لك 'الا نع ىبنلا امأو . برقلا نع ىبنلا لوانتي رهاظلا اذه لب هلكأ هل زاجل هيلإ لمح ول هنأ عم
 اه تدب ةرجشلا اقاذ املف ) عضوملا اذه ريغ ىف ىلامعت هلوق ىهو ىرخأ لئالدب فرع انمتاف

 راصف ( امنأش ثيح ًادغر اهنم الكو ) لاقف لك الاب ةحابالا باب ىف مالكلا ردص هنأالو ( اممتآوس

 معي لوقلا اذه كلذ نع ىهنلا نكل ةرجشلا كالت ةرم لكأ نع امهامن ىلاعت هنأ ىلع ةلالدلاك كلذ

 : ةدئاف ديزم هيفف كلذ لك مح ناك ام لك الا ىلع صن ولو تاعافتنالا رئاسو لكلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعسو دهاجم ىورف ىه ام ةرجشلا ىف اوفلتخا 4 ةنماثلا ةلأسمملا ١
 هلي هللا لوسر لأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نأ ىورو . ةلبذسلاو ببلا اهنأ امهنع هللا ىضر

 اهنأ دوعسم نباو سابغ نا نع ىدسلا ىورو « ةلينسا ةكرابلا ةرجشلا ىه لاقف ةرجشلا نع

 الو ثدحأ اهنم لك أ نم ةرجش تناك: سسنأ ن عيبرلالاقو , نيتلااهنأ ةداتقو دهاجم نعو ؛ مركلا

 ىلإ ًاضيأ ةجاح الف نيبعتلا ىلع لديام رهاظلا ىف سيل هنأ لعاو . ثدح ةنجلا ىف نوكي نأ ىغبفي
 ىف ادوصقم نوكي ال امو ةرجشثلا كل نيع انفرعي نأ مالكلا اذه نم دوصقملا سيل هنأال هنايب
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 « ىلوأألا ءامسلا ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم ناكلواآألا طابهإلا نإ مث ؛ ( اهنم اوطبها ) ىلاعت هلوق هيلع
 ةنجلاهذه نأ : انباعحأ رورمج لوق وهو ثلاثلا لوقلا . ضرأألا ىلإ ءامدلا نم ناكفاثلا طابهإلاو

 عيمج ىنكس نآل مومعلا ناديفي ال ةنجلا ظفل ىف ماللاو فلآلا نأ هيلع ليلدلاو باوثلا راد ىه

 ص نيملسملا نيب ةمولعملا ةدوبعءملأ ى م ىلا ةنجلاو قباسلا دورعملا ىلإ اهفرص نم دب الف لا نانجلا

 ةفيعض ةيلقنلا ةلدآألا و نكسمم لكلا نأ : عبارلا لوقلاو ءابيلإ ظفالا فرص بجوف باوثلا راد

 . ملعأ هللاو عطقلا كرتو فقوتلا بجوف ةضراعتمو

 ثبللا نم عون اهنأل نوكسلا نم ىنكسلا : فاشكنلا بحاص لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا ل
 فصو « ًادغر » و هيلع فطعلا حصيل « نكسا » ىف 0 دلما دك انكي ثفأ'ون وزار شسالاف
 دازملاف انش ةنجلانم ناكم ىأ ىأ مهبملا ناكيلل « ثيح دو ًابفار ًاعساو ًادغر الكأ ىأ ردصالل

 الو لكلا ضعب امبيلع رظحي مل ثيح ةغلابلا ةعسوتلا هجو ىلعةنجلا نم لكلا قالطإ ةيآلا نم

 . ةريثكلا اهراجشأ نيب نم ةدحاو ةرجش نم لوانتلا ىف رذع امل قبي ال ىح عضاوملا ضعب

 فارعالاىفلاقو ( ًادغر اهنم الكو ) انبهلاق ىلاعت هنإ : لوقي نأ ل ئاقل ( ةسداسلا ةلأسملا
 ةروس ىفو واولأب ةرقبلا ةروس ىف « نكسا » هلوق ىلع « الك » فطعف ( انش ثيح نم الكف )

 كلذو. طرشلا ةلزنع لعفلاناكو ءىث هيلع فطع لءف لك: باوجلاو ؟ ةدك-حلا اف ءافلاب فارعالا

 هذه ولخدا اناق ذإو ) ىلاعت هلوقك واولا نود ءافلاب لو'الا ىلع ىناثلا فطع ءرجلا ةلزنمب ءىثلا
 ًاقاعتمارنم لكالا دوجو ناكامل ءافلاب اولخدا ىلع اولك فطعف (ًادغر متاششيح اهنم اولكف ةبرقلا
 رج رو قالا لك الاد, خلك لاا ىلإ لصوم لوخ دلاف ابن همناكأ اه 1 نإ لاق هن أكف اطوخدب
 ةذهاودكسأ مهل ليق ذإو ) فارعأالا ةروس نم ةيآلا هذه لدم ىف ىلاعت هلوق كلذ نيس هدوجوب

 نم اونكسا نال ءافلا نود واولاب اونكسا هلوق ىلع اوكف طعف ( متئش ثيح ابنم اولكو ةيرقلا
 قرا لخد نم نال هدوجوب هدوجو صتخ ال لك الاو ثيللا 1 عم ماقملا نهب ئكبسلا

 واولاب فطعلا بجو طرشلاب ءازجلا قاعت لو'الاب ىناثلا قاعتي مل اءلف ًازاتجم ناكنإو هنم لك أي
 ىذلا ناكملا مزلا هنم داريف ًاناكم لخد نأ لاقي « نكسا » نإ : لوقنف اذه تبث اذإ ءافلا نود

 ةروس ىف هيف نمار هلخداىنمي ناكملا اذه نكسأ لخدي مل نإ انقيأ لاقي و ةنع لقتنت الوهتلخد

 انيب دقو رارقتسالاو ثدللا هنم دارملا ناكف ةنجلا ف مدأ ناك لآ دعب درو امتإ مئالا اذه ةرقيلا

 لبق درو امنإ مأالا اذه فارع“الا ةروس ىفو واولا ظفلب درو مرج الف هب قلعتي ال لك“الا نأ

 ءافلا ظفلبدرو مرج الف هب قاعتي لك“الا نأ انيب دقو ةنجلا لوخد هنم دارملا ناكف ةنجلا لخد نأ

 لعأ هللاو

 ناثحب هيف نكلو ىبن هنأ ىف ةهبش ال ( ةرجشلا هذه ابرقت الو ) هلوق © ةعباسلا ةلأسملا ١
 ىهنل ةغيصلا هذه : نولئاق لاقف « فالخ هيف هيزنت ىهن وأ رحت ىبن اذه نأ ( لوثالا )
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 سابع نباو رمع نعو ؛ ىح ءىش نم تقلخ اهنآل لاق « ءاوح ترمس ملو ؛ ءاوح اولاق ؟ اهمسا ام

 نم ريرس ىلع مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ اولمأ ةكالملا نم ًادنج هللا ثعب . لاق امهنع هللا ىضر

 قاؤالاو توقايلاب للكم بهذ نم ليلك] امهنم دحاو لك ىلع رونلا امهسايلو كولا لمحت بهذ
 لبق تقلخ ءاو> نأ ىلع لدي ريخلا اذبف . ةنجلا الخدأ ىت> تورؤايلاو ردلاب ةلاكم ةقطنم مدآ ىللعو

 . ةقيقحلاب لعأ هللاو ةنجلا ىف تقاخ اهنأ ىلع لدي لوألا ربخلاو ةنجلا مدآ لاخدإ

 ةروسلا هذه ىف اهركذ مدقتي مل نإو ءاو> ةجوزلاب دارملا نأ ىلع اوعمجأ 6 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 مكقلخ ىذلا ) ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق اكهنم ةقولخم امنأو كلذ ىلع لدي ام نآرقلا رئاس ىفو

 ىورو ( اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو ) فارعالا ىفو ( ا!مجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم
 تدرأ نإف لجرلا علض نم تقاخ ةأرملا نإ » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نسحلا
 ء« تماقتيساو ابن تعفتنا اهنكرت نإَو اهترسك اهميقت نأ

 ىف وأ ضراألا ىف تناك له « ةيآلا هذه ىف ةروك ذملا ةنجلا ىف اوفلتخا © ةعبارلا ةلأسملا ١
 ؟ ىرخأ ةنج وأ دلخلا ةنج وأب اولا راد ىه ىنلا ةنجلا ىهلرف ءامسلا ىف تناكاهنأ ريدقتب و ؟ ءامسلا

 ىلع طابهإلا المحو « ضرألا ىف تناك ةنجلا هذه : ىنامفصألا مسم وبأو ىخابلا مساقلا وبأ لاقف
 نأ : اهد>أ هوجوب هيلع اجتحاو ( ًارصم اوطيها ) ىلاعت هلوق ىف اكةعّقب ىلإ ةعقب نم لاقتنالا
 رورغلا هقحل ا دللا ةنج ىف مدأ ناكولو دلخلا ةنج تناكل باوثلا راد ىه تناك ول ةنجلا هذه

 نع امبر مامن ام ) هلوق حص املو ( ىلي ال كللهو دلخلا ةرجش ىلع كلدأ له ) هلوقب سيلبإ نم

 ةزجلا هذه لخد نم نأ : اهيناثو ( نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه

 نعل دوجسلا نع عنتما ال سيلبإ نأ : اهئلاثو ( نيجرخمب اهنم.مثه امو ) ىلاعت هلوقل اهنم جرخ ال

 باوثلا راد ىه ىتلا ةنجلا نأ : امعبارو .« دللا ةنج ىلإ لصي نأ ىلع هللا بضغ عم ردقي ناكاف

 نيدلاخ ةنجلا ىفف اودعس نيذلا امأو ) ىلاعت هلوةاو ( اهلظو مئاد ابلكأ ) ىلاعت هلوقل اهميعن ىنفي ال

 هيلع مدآ اهلخد ىنلا ىه تناكول ةنجلا هذبف عوطقم ريغ ىأ ( ذوذع ريغ ءاطع ) لاق نأ ىلإ ( اهيف
 مالسلاهيلع مدآ أمنم جرخامللو ( هبجو الإ كلاه ءى لك) ىلاعت هلوقل ىنفت يل تينف ١ مالسلا

 او زو اكو م حوا زوج ال هلأ :ايسخل و ناش رل كلل تنحط أهنم جرخ هنكل

 لمي ال هناآلو لهاعب سيل نم نيلماعلا ءازج ىطعي ال ىلاعت هناأل فياكت الو اهيف مدلخ ةنج ىف

 مدأ قاخ ىلاعت هللا نأ ىف عازن ال : اهسداسو « ديعوو دعوو بيهرتو بيغرت نم دبال لب هدابع

 ءامسلاىلإ ةلهقن دق ىلاعت ناك ولو ءايسناا ىلإ هلقن هنأ ةصقلا هذه ف رك ذب ملو ضرآلا ىف مالسلا هيلع

 لصح مل هنأ لع كلذ لدف معنلا مظعأ نم ءامسلا ىلإ ضرالا نم هلقن نآل ركذلاب ىلوأ كلذ ناكل

 ىرخأ ةنج ( ةنجلا كجوزو تنأ نكسا ) هل ىلاعت هللا لاق ىتلا ةنجلا نم دارملا نأ بجوي كلذو

 ليلدلاو ةعباسلا .امسلا ىف تناك ةنجلا كالت نأ :ىنامجلا لوق وهو : ىاثلا لوقلا'. )١( دلخلا ةنج ريغ
 )١( يلاعتهللا هر فنصملا هل نونعيمل نك , مدقتملا ىناهفصالا سم ىنأو ىتلبلا مساقلا ىنأ لوق وه لوالالوقلا نأ ظحالي ٠
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 سرر مرثاور هم ل 1
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 تاسع 2

 ابرق الو ايه تح اقعد مم الكو يد كجوزو 4 نكسا مدآ اي انلقو )ل ىلاعت هلوق

 :لئاسف انه ّنأ معا © نيملاظلا نم انوكستف ةرجشلا هذه

 هداتق نع ىورملاف ةحابإ وأ فيلكت سمأ ( نكسا ) هلوق نأ ىف اوفاتخا ( ىلوألا ةلأسملا ١
 نوكينأب هفلك هنآل كلذو دوجسلاب ةكئالملا ىلتبا مةنجلاناكسإب مدآ ىلتبا ىلاعت هللا نإ : لاق هْنأ
 عقوىت> ايالبلا هب تلاز اسف اهنم لكأي نأ ةدحاو ةرجشنع هاسمنو ءاش ثيح اهنم لكأي ةنجلا ىف
 ىبهتشم نوكي ام هيف لصح انهار د1 نكسأ و ةنجلا ند" طهأو كلذ دنع ةتأوم تديف هنع ىهن 7

 ىف رارقتسالا نآل ةحابإ كلذ نإ نورخآ لاقو . فيلاكتلا دشأ نم هلوانت نم هعنم نأ عم هل

 تخت لخدي ال تابيطلا لكأ نأ اكدبعتلا تحت لخدي ابيف عتمتي ىنلا ةهزنلا ةبيطلا ع
 كلذ نأ حصالاو ةحابإ لب م وأمأ (م ؟ 625 اميجاط نقولك ). هلوقبن وك الو دعتلا

 مالسلاو 30 هيلع هنأ وهف ةح بالا امأ: فيلكت وهام ىلعو ؛ ةحابإ وه ام ىلع لمتسشم ناكسإلا
 ناكوهو. ارضاح ناك هنع ىبنملا نأ وهف فيلتلا اهأو « ةنجلا معن عيمجب عافتنالا ىف ودام ناك
 ١ انبهف هل اكلمرادلا ريصت ال ىراد كحكلا هريغل لجر لاق ول: موضعل لاق « هلوانت نع اعونم

 ةفالخل هقلخ هناأل كلذ لقي مل امنإو ةنجلا كتنكسأ لاق لب ةنجلا كنم تبهو : ىلاعت هللا لقي

 كلذ ىلع ةءدقتااك ةنجلا ناكسإ ناكف ضرألا

 هللا هريص دوجسلا سيلبإ ىنأو مدالدوجسلاب لكلا ىمأ امل ىلاعت هللا نأ ( ةينانثلا ةلأسملا ال
 رك ذف 2هيف هتجوز تّولخ ىذلا تقولا قارفتحار' هتجوز عم |م َّ كك نأب مدآ ىمأ مث ًانوعلم

 ةنجلا نم سيلبإ جرخأ امل ىلاعت هللا نأ ةباحصلا نم سانو دوعسم نباو سابع نبا نع ىدسلا

 ذخأ مث مونلا هيلع ىلاعت هللا قاأف هب سنأتسي نم هعم ناكامو هدحو ابيف قبف ةنجلا مدآ نكسأو
 دنع دجو ظقيتسا املف هنم ءاوح قلخو أ+ل هناكم عضوو ريالا هقش نم هعالضا نم ًاعاض

 ةك7الملا تلاقف ىلإ نكستل تلاق ؟ تقلخ ملو لاق ةأرمأ تلاق ؟ تنأ نم الأسف ةدعاق ةأرما هسأر
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